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 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 نم دحأ اهب هذمح وأ هسفن اهب دمح ىتلا هدماحم عيمجبب نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ال هدخو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .ةياهن ريغب نوكي اميفو .ةيادب ريغب ناك اميف هقلخ

 ردصمو .اهرصحب ايلعلا تافصلاو .اهرسأب ىنسحلا ءامسألا بحاص هل كيرش

 ىف دحأ اهب فصتي لامك ةفص الف .اهلهأ ىلإ معتلا عيمج يلوُمو .اهلك تاريخلا

 وأ امهيف دحأ ىلإ دحأ نم لصت ةمعن الو .هتفص ةقيقحلا ىف ىهو الإ ةرخآلاو ايندلا

 ركشلل قحتسملا هلك دمحلل قحتسملا ىلاعتو هناحبس وهف .هتمعن ىهو الإ امهادحإ ىف

 لكو حدملا لكو ركشلا لكو دمحلا لكف .هلك ءانثلل قحتسملا هلك حدملل قحتسملا هلك

 لب .ةقيقح ىلاعت هلو زاجم هريغل وه .ةقيلخلا عيمج نم دحال دحأ نم رداصلا ءانثلا

 .هيلإ عجار ةقيقحلا ىف وه هتاقولخم نم دحأل ىلاعت هنم رداصلا ءانثلاو حدملا لك

 مهيلع ىنثأ ىتلا ةليمحلا تافصلا نأل .هيلإ هنم رداصلا ءانثلاو حدملاك .هيلع روصنقمو

 ًالضف مهحنم امنإو لامكلا نم اًئيش ةلاصألاب نوقحتسي الو . هتابه ةلمج- نم ىه اهب

 هلوسرو هدبع .اذمحم ائديس نأ دهشأو .هتالامك نم هب فاصتالا مهل زوجي ام هنم

 عيمج هيلع غرفأ ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإ ىطعم هللاو مساق انأ امنإ لئاقلا .هتايرب ديسو

 لضفأ هنوك عمو .هتاقولخمم ىلع ىقابلا مسقو اهلضفأب صتخاف ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا

 كلذ نع زجعلاب رقأ .كيدل الوبقم نوكيو كب قيلي امب مهفرعأو كيلع ءانث قئالخلا

 ىلعو .هتاكربو هتاميلستو هتاولص عيمجب كرابو لكي . كيلع ءانث ىصحأ ال :هلوقب

 .هتاملك دادمو هتامولعم ددع .هتاجورو هباحصأو هلآ

 . ليمجملا ءانثلا .اهلمكأو اهلضفأو .اهلمجأو تادابعلا نسحأ نم نإف : دعب امأ

 حدملا هيلإ بحأ دحأ ال هنأب ثيداحالا تحص دقو ىلاعتو هناحبس .ليلحلا برلا ىلع
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 ىضر دوعسم نبا نع ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلاو دمحأ مامإلا ىور . ىلاعت هللا نم

 مرح كلذلو ىلاعت هللا ( نم ريغأ دَحآ ةل» : هلت هللا لوسر لاق لاق هنأ هنع هلا

 كلذلو ىلاعت هلا نم حدملا هيّلإ بح دحأ الو .ننَطَب امو اهنم رهظ ام شحاوُفْلا

 باتكلا لزنأ كلذ لجأ نم ىَلاَتَ هللا نم ٌرْذَعْلا هيَلإ بح َدَحآ هلو .ُهَسْقَت حَدَم

 مرح هنأ كلذو هللا نم ريغأ دَحأ ام ظفلب هنع ىنارسبطلا هاورو .«(لسّرلا لسرأو

 الو .هقاخ ىلإ رذتعا هنأ كلذو ىلاعت هللا نم ٌرْذعْلا هيل ٌاَحآ دَّحآ امو .شحاوُملا

 دفمحأ مامأإلا ىورو .هسْفَن مح 2 كلْذو ىلاعت هّللا نم دمَحْلا هيّلإ َحآ كك

 لوسر تيتأ لاق هنأ هنع هللا ىضر عيرس نب دوسألا نع ميعن وبأو مكاحلاو ىئاسنلاو

 كايإو ح سدو ءاماحمب ىلاعتو كرابت بد تدمج دق ىنإ هللا لوسر اي تلقف دليم هللا

 امو كابر هب تحدتما ام تامه حدملا ٠ بحي كير نإ امأ» : ةلضي هللا لوسر لاقف

 هب تينثأ ام نأ ظئفلب مكاحلاو ىناربطلا هنع هاورو . ؛هدشنأ تَلَعَجَف ُهَعَدَف هب ىتْحَدَم

 ىتهيسبلاو يدع نباو ىناربطلا هنع هاورو .هْعَدُف هب ىنتحدُم ام امو هتاهف هللا ىلع

 ادباو تاه لاق ةحدمب كُتِحدَمَو ةحدمب ىلاعت هللا تحَدَم هللا لوسر اي تلق ظفلب

 ىَلاَعَت هللا نم ْحدَمْلا هيَلإ بح ّدَحأ َسْيَل ظفلب ىناربطلا هنع هاورو . ىَلاَعَت هللا ةَحدمب

 لوسر نأ هنع هللا ىضر سنأ نع ىقهيبلا ىورو .ىَلاَعَت 1 نهي لا ا

 هللا نس ريذاعم ُرَثْكأ ءيش امو ناطيشلا نم ٌةَلَجََمْلاَو هللا نم ىثنأتلا» :لاق للي هلل

 ةبعش ب ةرسيغملا نع مكاتللا ىورو .هدْسحْلا نم هللا ىلإ بح ايش نم اني ىَلاَعَت

 ىلع ؛. كا ىلاعت هلو دعس نم ريغأ انأ» : ل هللا لوسر لاق :لاق هنأ هنع هللا ىضر

 دسأ امو .َنيلْسْرُمْلا ثَحَب كلد لجأ نم ىَلاَعَت هللا نم ٌرذَعْلا هيل بح دحأ م امو

 ىف وه ىلاعت هنأ عم .ةّلا دلو كلذ لآ نم ىَلاَمَت هللا نم ْحْدَملا نإ بح

 هبلع دواد لاق ىريشقلا لاق .هقلخن ناسل ىلع هسفنل حداملا ركاشلا دماحلا ةقيقحلا
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 دق نآلا هيلإ هللا ىحوأف كدنع نم ةمعن كل ىركشو كركشأ فيك ىهلإ مالسلا

 ىذلا هّلل دمحلا ةلاسرلا ةبطخخ ىف ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا انمامإ لاقو .ها ىنتركش

 همعن ىضام ركش ىدؤم ىلع بجوت هنم ةمعنب الإ همعن نم ةمعن ركش ىدؤي ال
 وه ىذلا هتمظع دْنُك نوفصاولا غلبي الو .اهب هركش هيلع بجي ٌةثداح ٌةمعن اهئادأب

 :ىلاعت هللا همحر قارولا دومحم لاقو .ها هقلخش هفصي ام قوفو هسفن فصو امك

 ركشلا بجي اهلثم ىف هل يلع 2 ةمعن هللا ةمعن يركش ناك اذإ

 رمعلا لصتاو مايأالا تلاط نإو هلضفب الإ ركشلا غولب فيكف

 : ىلاعت هللا همحر ىعفايلا مامإلا لاقو

 ركشلل جاتحي ركشلا ركش كلذك اهركشل (ركش جاتحي اهركاشو

 :عادولا ةجح ةباحصلا عم ِو هجح ىف ءارغلا ةبيط ىف تلقو

 ءانغتسا هل ىرولا عيمج نع ميركل مهكسن نيد اوُضَق دق

 ءافولا هنمو هل اهوقو دق نويد ىف هل ال ظحلا مهل

 ءالآلا رصحت ال ىرختأ ضرفل لا ءاداو ةمعن يأ هضرف

 ءانثلا هتمو ىمعُتلا هنمق دقرل لا ىلع هتم رهو دمحلا هلف

 بسنو قلخ . كيلع هلضف رهظي نأ دارأ اذإ مكحلا ىف هللا ءاطع نبا لاقو

 .قالطإلا ىلع دراوملا عسوأ ىه ىلاعت هللا ىلع ءانثلا دراوم تناك الو . كيلإ

 ًالفاح اًباتك كلذ نم ممجأ نأ ىل رطخ .قافتالاب دماحملا رثكأ ىه لجو رع هدماحمو

 ام عيمج تعمجف ارثنو اًمظن نيفراعلا مالكو ثيدحلاو نآرقلا نم تادلجعم ةدع ىف

 ىلاعت هيلع ءانثلا اهيف ركذ ىتلا ثيداحألا نم ىطويسلا ظفاحلل ريبكلا عماخلا يف

 مظعم تذحخأو ثيدح فالآ ةرشع نم رثكأ كلذ نم عمتجاف ةبسانم ىندأل
 يف ام

 وحن تناكف هبساني ام عم ءيش لك عضوب اهتبترو ىلاعت هيلع ءانثلا تايآ نم نآرقلا



 بازحأ نم تعمجو كيرشلا ىفنو ديحوتلا ىف اهفصن نم رثكأ تدجوو هسدس

 مث تاونس ةدع نيلوألاب اميس الو كلذب تلغتشاو اًريثك اًئيش مهداروأو ءايلوألا

 رثكأ هنال راصتخالا ىلإ ليوطتلا اذه نع عوجرلا ةئملاو دمحلا هلو ىلاعت هللا ىنمهلأ

 رديغ اذكه اهتءارقو هجولا اذه ىلع ةيئآرقلا تايآلا عمج ذإ اعقو نسحأو اًعفن

 ءانث ةقيقحلا ىف هلك نآرقلا نأ عم هعيطقتو نآرقلا تيتشت نم اهيف امل اعرش ةئلسحتسم

 هيلع ءانثلا ىف اهركذل ىنعم ال ةفلتخم عضاوم ىف ةدراولا ثيداحألاو ىلاعت هللا ىلع

 تنك ام تقرحو ىلاعت هللا ترختسا ىنامحرلا رظافلا اذه ىبلق ىف عقو املف ىلاعت

 هثيداحسأ ىف ىلاعت هللا ىلع هيلي هئاثث نم رسيت ام ىلع ترصتقاو امهنم هتعمج

 ءانث نم .قاوذألا ىف الحو .قارو قاش ام تبختناو . ةيوبنلا هتيعدأو هراكذأو .ةيورملا

 نع اهوقلت وأ .ماهلإلا حيحص نع اهوذما ىتلا مهبازحأ ىف نيفراعلا رباكأ ضعب

 مهف ىلإ لوصو ال ىتلا .ةقيقدلا مهتارابع ركذأ ملو .مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 مهتارابعك .دومحم ريغ اعرش هرهاظ وأ هانعم مهفي ال امم .ةقيرطلا نم الإ اهتقيقح

 دوصقملا وهو ىلاعت هيلع ءانثلا وه باتكلا اذه ىف ىرظن طحمو .دوجولا ةدحو يف

 تابلطلا لاون نم تاوعدلاب لصحي ام لضفأ ىلاعت هللا ءاش نإ هب لصحي .تاذلاب

 ةئيطعأ ىتلأسم نع ىركذ هَلّْغش نم ىسدقلا ثيدحلا ىف ىلاعت لاق .تاجاحلا ءاضقو

 ىف ىناهبصألا جرفلا ربآ ىورو .رمع نبا نع ىراخبلا ءاور َنيِلئاَسلا ىطعأ ام َّلَضْفَأ

 ةئييع نب نايفس تلأس لاق هنأ ىزرورملا نسحلا نب نيسحلا ىلإ هدنسب ىناغألا باتك

 آل ءاّيبنألا ءاعد رثكأ نم ناك : هلآ ىلعو هلك ىبنلا لوق ريسفت ام دمحم ابأ اي تلقف

 انإو ريدق ءيش لك ىَلَع رهو دمَحْلا ُهَلَو ُكْلُمْلا ُهَل هل كيرش آل هدحو هللا الإ َهَلِإ

 هللا لوقي ثراخلا نب كلام ثيدح تفرعأ ىل لاقف ءىش ءاعدلا نم هيف سيلو ركذ وه

 تلق نيلئانلا ىلدعأ ام لضفأ هئيطعأ ىتلأسم نع َىَلَع هؤاتث ىدّبَع َلَثَش اَذِإ هؤانث لج
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 امأ لاق مث كلذ ريسفت اذهف لاق ثراحلا نع كلام نع روصنم نع هينتثدح تنأ معن

 هلضفو هلئان بلطي ناعدج نبا ىلإ جرصن نيح تلصلا ىبأ نب ةيمآ هلاق ام تملع

 :لاق لاق ىردأ ال تلق

 ءايمللا كتميش نإ كوايح ىتافك دق مأ ىتجاح ركذأأ

 ءانثلا هضرسعت نم هاسفكك اموي ءرملا كيلع ىنثأ اذإ

 نأ كتلأسم نم انيفكي هل ليقف دوجلا ىلإ بسني قولخسم اذهف نايفس لاق مث

 مث ىناغألا ةرابع تهتنا «قلاخلاب فيكف انتجاح ىلع ىتأت ىتح تكسنو كيلع ىنغن

 ةئييع نب نايفس نع ةصقلا هذه ةياور ركذ ىديبزلا ىضترم ديسلا ءايحإلا حراش تيار

 نم ةلمج نمو ءاهتم بيرق وأ ىناغألا بحاص اهاور ام لثمب ىرخنأ قرط ةدع نم

 ام امأ .راكذألا جيرخت ىف رجح نب ظفاسلاو ىقهيبلا مامإلاو ىربطلا بحملا اهاور

 ملو ةيورخالاو ةيويندلا تاجالا ءاضق اهيف بولطملا ةقلطملا ةيعدألا نم للي هنع درو

 ءانثلا ىلع ةلمتشملاك اهمظعم بعوتسا دقف ىلاعت هللا ىلع صوصخم ءانث ىلع لمتشت

 نيصحملا نصحلاو ةنخلا ضاير ىف اهئثيداحأ جيرختلو ىفاشلا درولاو ةنحلا ضاير ىاباتك

 . باتكلا اذه يف اهنم هتركذ ام جيرخت نع تينغتسا ىفاشلا درولا لصأ وه ىذلا

 هللا ىلع ءانث اهعيمج ىه ةئطابلاو ةرهاظلا ةيلعفلاو ةيلوقلا تادابعلا عيمج نأ ملعاو

لع هب ىلاعت هللا معنأ ام عيمج دبعلا فرص هنأب ركشلا اوفرع دقو ىلاعت
 قلخ اميف هي

 : رعاشلا لاقو [1 :ابسذ «روكشلا ىدابع نم ُليلَقَو :ىلاعت لاق كلذلو هلجأل

 ابجحملا ريمضلاو ىناسلو ىدي ةثالث ىنم ءامسنلا مكتدافا

او لاعفألا نم هب دبعلا هب دبعي ام عيمج كلذ ىف لخديق
 لامعأو تاينلاو لاوقأل

 ميظعت ىلإ عجري امم امهريغو ضرألاو تاومسلا قلخ ىف هركفتو ىفخلا هركذ نم هبلق

 هعاونأب ىلاعت هللا ىلع ءانثلا رصح نأ ملعت كلذ تملع اذإ ىلاعتو هناحبس هلا



 هدْمَحَب حبس الإ ءيش نم نإوإ : ىلاعت لاق دقو فيك دحأ ةقاط ىف سيل هدارفإو

 نم هقلخ صاوخ ضعب هللا عمسأ دقو [44 :ءارسإلا] «مهَحيِبْسَت نوهقفت ذل نكلو

 مهرت امك لاخلا ناسلب ال لاقملا ىطنب تادامعللاو تاتابنلاو تاناويلا حيبست نيفراعلا

 دبع خيشلا ىديس مهرباكأ نمو ىلاعت هللاب نوفراعلا كلذ ىلع قفتا دقو ضعنبلا
 نم اممو : ىريبكلا نئملا نم سداسلا بابلا ىف هنع هللا ىضر لاق ىنارعشلا باهولا

 تادامعلا حيبسست تعمس ىتح ىنع باجعلا فشك نأ ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا

 تمرحأ ىنأ كلذو رجفلا عولط ىلإ برغملا ةالص نم اهريغو مئاهبلا نم تاناوينللاو

 ىرمغلا عماج مامإ نيدلا نيمأ ىديس دهازلا عرولا حلاصلا خيشلا فلحت برغملا ةالصب

 طالبلاو رصتللاو ناطيتللاو دمعلا حيبست عمسأ ترصف ىباجح فشكناف هنع هللا ىضر

 ىلإ مث اهارق ىلإ عستا ىتح رصم فارطأ نم ملكتي نم عمسأ ترصو تشهد ىتح
 نم ناكو هيف كمسلا حيبست عمسأ ترصف طيحملا رحبلا ىلإ مث ضرألا ميلاقأ رئاس

 تادامتللا بر .قالثلا كلملا ناحبس طيحملا رحببلا كمس حيبست نم هتعمس ام ةلمج

 عطقي الو .هقلخت نم دحأ توق ىسني ال نم ناحبس .قاررألاو تابنلاو تاناويحلاو

 ىلاعتو كرابت هللا نإ مث ةئامعستو نيرشعو ثالث ةنس ىف كلذو .هاصع نمع هرب

 نم يدنع لصح امل حيبستلا كلذ عامس نع ىنبجحو رجفلا عولط دنع ىنمحر

 .هترابع تهتنا ىناميإ كلذب ىوقتف فشكلا قيرط نم كلذب ملعلا ىلع ىقبو ةشهدلا
 دمحأ خيشلا ىنربخنأ :اهنم عساتلا بابلا ىف اًمضيأ نأملا ىف هنع هللا ىضر لاقو

 ىلع نولصملا هب ظفلي فرح لك نوبتكي رون نم مالقأب ةكئالملا ىأر هنأ ىورسلا

 نم دبعلا هب قطن فرح لك ةرم تيأر ىرخأ ةرم ىل لاقو ةفيحص ىف ِةلَو هللا لوسر

 راكذآ نم فرح لك روطتي مث ركذلا كلذب ىلاعت هللا ركذي اًمكَلَم روطتي ىلاعت هللا ركذ



 فشك ولف اذكهو ةكئالم كلاغلا رودلا كالمأ راكذأ نم روطتي مث كلذك اكلم كلملا

 ملعت كلذ تملع اذإ .ها هلاوقأو هلاعفأ تاروطت نم ةكئالم اًءولمم وجلا ىأرل ديعلل

 ىلإ لوصولا ناكمإ مدعو .هرصح ةلاحتساو لجو زع هيلع ءانثلا باعيتسا نكمي ال هنا

 هيلع تردق ام نسحأ باتكلا اذه ىف تعمج دقو .العو لج هركشو هدمح ةقيقح

 هيلع هدعب مه ذإ ديلي هتمأ نم نيفراعلا رباكأ ءانثو ىلاعت هللا ىلع للبي هئانث نم

 ام لك نأ ىلع مهريغ نع ًالضف هتمأ ءاملع نم مهريغ نم فرعأ مالسلاو ةالصلا

 هبيسيح نع هوقلت وأ .ماهلإلا قيرطب مهيلع ىلاعتو هناحبس هضافأ دق هيلع هب اونثأ

 .ليمجلا هجولا اذه ىلع .ليلحجلا عومجملا اذه مت املو .مالسلاو ةالصلا هيلع مظعألا

 لمتشت ىهف ةمدقملا امأ داروأ ةعبسو ةمدقم ىلع هتبترو (هللا ىلع ءانثلا عماج) هتيمس

 ىلع هللا ءانث نمضتت ةيسدق اًئيدح نيعبرأ ىف :لوألا لصفلا .لوصف ةعبرأ ىلع

 نيباتك نم اهتذخأ .هلامكو هزع لوقعلا كاردإ رواجو .هلالج لج هلهأ وه امب هفن

 هللا نع درو اميف راونألا ةاكشم امهو نأشلا اذه ىف ةفلؤملا بتكلا نسحأ امه نيليلج

 هنع هللا ىضر ىبرعلا نب نيدلا ىيحم ىديس نيفراعلا ناطلسل رابخألا نم ىلاعت

 لصفلا . هللا همحر ىدادملا ىوانملا نيدلا جاتل ةيسدقلا ثيداحألاب ةينسلا فاحتألاو

 نم هب قيلي امب ىلاعت هللا ىلع َةبيي ىبنلا ءانث نمضتت ةيوبن اًئيدح نيعبرأ ىف : ىناثلا

 حاحص ةيسدقلاك اهرثكأو .تاوعدلاو راكذألا يف هب هيلع ىنثأ ام ىوس . تالامكلا

 نم اًيلو نيعبرأ مالك ىف : ثلاثلا لصفلا .امهدحأ وأ ملسمو ىراخبلا ةياور نم

 ركذ ىف : عبارلا لصفلا .لجو زع هيلع ءانثلاو ىلاعت هللا ديحوت ىف نيفراعلا رباكأ

 ىف اماقرأ تعضوو مهيلإ ءايلوألا ءانث نم اهيف ام ةبسنو ةعبسلا داروالا تسرهف

 ضخعبي اهنم درو لك تادتبا دقو .اهباحصأ ةفرعم ءاش نم اهعجاريل ةلئامتم نيعضوملا



 نع درو امب كلذ تعبتاو ةيوبتلا تاوعدلاو راكذألا نم رسيت امب اهتعبتاو ةيئآرقلا تايآلا

 ةمدقملا لوصف ىف عرشأ انأهو ىلاعت هللا ىلع ءانثلاو ءاعدلا نم نيفراعلا ءايلوألا

 :لوقأف



 ةيسدق اًئيدح نيعبرأ ىف ةمدقملا نم لوألا لصفلا

 تابسانملل نيرشعلا وحن ةدايز عم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف

 2 8 لم يع يس لما اس »سا ع صارخ 5- سا صا لج 2 سصرصا رج 00 2 خرب

 نمأو ىنصح لخذد اهلاق نمق وه انأو ىمالك هللا الإ هّلإ ال ىلاعت هللا لوقي

 . هنع هّللا ىضر ىلع نع ىراخبلا هاور ىباقع
 2 ماع ىلا لمع يع رح سا » . 5 م 2 2 مم 2 4

 هيف ىعُم كرشأ المع لمع نم كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ اَنأ ىَلاَعَت هللا لوقي

 اًنضيأ هنع امهل ةياور ىفو .ةريره ىبأ نع ةجام نباو ملسم هاور هكرشو هكر ىِريُغ

 هييف كرشأ المع ىل لمع َْمَف كرشلا مَع ءاقرشلا ىّتْعأ اَنأ ىَناَمَت هللا ُلَوُكَي ظفلب
 سوأ نب دادش نع دمحأ مامولل ةياور ىفو . كرشأ ىذّلل ومو ءىرَب هنم اَنأَف ىِريغ

 هريثكو هليِلَق ُهلَمع َنِإَف اًنيش ىب ةكلرشأ نم ىعَم ككرشأ نمل ميس ريح اَنأ ظفلب
 لالا ومر ّ

 ريخ اّنأ ظفلب كاحضلا نع رازبلل ةياور ىفو .ىَنَغ ُهْنَع انو ىب كَرشأ ىذلا هكيرشت
 ل

 هلا سا ل » الرم س * م . و 30 2 2 9 ماده سلا سا ّ سما اس اماه # ساس 5-5

 نإف هلل مكلامعأ اوصلخأ سانلا اهيأ اي كيرشلل َوهَف اكيرَش ىعَم كَرشأ ْنَمَف كيرش
 0 رعت 39 سم ب ريب اعش ساس عد َُ م6 0 14 - معسل

 محرلل هنإَف محرللو هلل اذه اولوقَت الو هَل صَلَخ ام الإ لامعألا نم ّلّبقي ال هّنلا
 2. # سا هع ارا يابا مصم ءارع عاما سا 0 خا راس سا سلا ف مه ع را لنا ما مس

 هنم هلل سيَلَو مكهوجول ُهّنْإَف مكهوجولو دَّلل اذ اوُروُقَت الو ءئَش ُهْنم هلل َّسْبَلَ
 هل وهف ىِرْيَغ هيف ةلرشأ المع لمت نم ظفلب ةريره ىبأ نع ريرج نبا هاورو .ءيش

 , كرثشلا نع ءاكرششلا ىَتْعأ اَنآو ُنُك

 ولو اهرفغأ وأ ةدحاو ُةَتيسلاو ديزأ وأ اًهلاَثمأ رشعب ُةََسَحْلا ىَلاَعَت هللا ُلَرُعَي

 ىبأ نع ملسم هاور َةَرِفْغَم اهِبارَقب هتيقَل ىب كِرْشُي ْمَل اًياَطَحَح ضرألا بارع ىدْبَع ىتّيقل

 ىنتدبع ام ىدبع ظفلب رذ ىبأ نع دمحا مامإلل ةياور ىفو .اهولم اهبارقو رد
 8 رص رع يم يع نع .٠ ل 2 ميا * لسا تاس 8-0 مصرص م م 52 ا

 مل ام اياطخخ ضرألا بارقب ىنتيقل نإو كيف ّناَك ام ىَلَع كَل ٌرفاَغ ىّنِإَف ىنتوَجُرَو
5 

 . . .٠ مس لك سام تا خ7 . « ري

 سابع نيا نع ىئاريطلاو سنأ نع ىذمرتلا هماورو 4 ةرهعم اهبارقب كتيقل ىب كرشت

 1 0: بصيص حا رن عا1قأت ال11



 تايسائملل نيرشعلا وحن ةدايز مم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًعيدح نيعبرأ ىف :لواألا لصفلا ١

 ىَلَع كل ترفع ىتتوجرو ىنتوعد ام َكّنِإ َمَدآ نبا اهظفلب ةريره ىبأ نع راجنلا نباد
 ل ىنتيقل من اًياَطَخخ ضرألا بارقب ىتبَتأ كنأ ول مدآ ( نبا اي ىلاَبأ ألو "كنم ناك ام

 لظفلب سابع نبا نع ةثالثلا ىف ىناربطلا هاورو .ةرفغم اهبارقب كتيتأل اًئيش ىب كرشت

 ءلمب ىننيتا ولو كيف ناك ام ىلع كَل ترث ىنتوجرو ىنتوعد اَم كن مدآ نبا اَي
 لص م لع

 ناتع كاياطخخ َتْعْلَب ولو ىب كرشَن مل ام رم ضرألا ءلمب َكتيتَأ اًياَطَخ ضرألا
 ربه ىباظ# يع

 ىدبع نأ ول ظظفلب ءادردلا ىبأ نع ىئاربلعلا هاورو .اكلل ْتْرْمَعَل ىترَمْحَتسا مث ءاّمسلا

 ىقهيبلا هاورو ةرفم اًهيارعب تلقا ايش ىب ةلرشُ آل اًبوُنُذ ضرألا بارق ىنلبفتسا

 ىب كرشت مّلو ىنتوجرو ىنتدبع امهم مدآ نبا اي ظفلب ءادردلا ىبأ نع ىزاريشلاو

 ايالدح .ضرألاو تاو سلا ءلمب ىنتلبقتسا اذِإو كيف ناك ام ىَلَع كَل ترَفَغ اًنبش

 . ىلابأ الو "كل رفْغآو ةرفْغَم نهتلمب كتلَبقتسا اًبوَُُم

 ةياور ىفو .ةريره ىبأ نع ملسم هاور بضع ىتمحر تّقبس ىَلاعَت هللا لوقي

 ىلَخملا هللا قلع اَمَل لاق هل هّللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا

 ىَتمَحر نإ ةياور ىفو ىبضُع ْبْلْعَت ىتمحر نإ | شرما قر هذثع وهف بانك ىف ابنك

 .٠ ملا *

 ب م عز م فم ع 0 ما 0 مسرعا ا ف ها ل م

 ريخالا لمألا ثلث ىقيي نيح ايندلا ءامس ىلإ | ةليل لك ىلاعتو كرابت اني ِزْنَي

 هاور .هّل هَل رفغاف ىترفغتسي نَم هيطعأف ىنلاسي نَم ل بيجتْسأَف ىنوُعاي ْنَم لوي

 هيدي طلسبي مث ىو ةدايز ملسمل ةياور ىفو . ةريره ىبأ نع امهريغو ملسمو ىراخبلا

 ري

 افي ملسمل ةياور ىفو .رجفلا رِجَشنَي ىتح مول الو مدادع ريغ ضرفي نم لويد

 ىلا اَذ نم ُكلَمْلا اَنأ ُكَسْلا اَنأ ٍلْيَللا نم ىقاَبلا ثُدُّنلا ىف كرت اَذِإ ىَلاَعَت هللا لوَقَي

 .ُهَل رفغأَف ىئرفغتسَي ىلا اذ نم هيطْعأَف ىلاسي ىذا اذ نم هَل بيِجَتسآَف ىنوُمدَي

 ىفو .ةريره ىلإ نع ماسنو ىراخسلا اور .َكِيَلَع قفثأ قفثأ ىَلاَعَت هللا لوُقَي
 تباع لع سس ل نس بقسم

 قننأا مكيأرأ لاو َراَهَتلاَو َليَللا ءاحس ُهَقْمَ اهضيغي آل ىألَم هللا دي ةدايزب امهل ةياور



 6١ه تابسانملل نيرشعلا وحن ةدايز عم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًئيدح نيعبرأ ىف :لوألا لصفلا

 ماه ما م يس رص نس

 هدّيبو ءاَمْلا ىلع هشرع َناَكو هدي ىف ام ضغي مل هل هنإو ضرألاو ٌءاَمسلا ّقّلَتخ دن
 رمرع م

 را دس سال ري

 هاورو .راونألا ةاكشم ىف نيدلا ىيححم ىديس ةدايرلا هذه ركذو عّقريو ضفخي نازيم هلا

 . ءاحس ىألم هللا نيِمُي كِيَلَع قفنأ | "يثمن اي ظفاسب ةريره ىبا نع ىنطقرادلا
 سال ل

 .راهنلاو ليلا ءيش اهضيغي

 ُهَل تفلح نمل ليَوَق ُهترَدَقَو رشلا تقلح انأ الإ هلإ ال هللا اَنأ ىَلاَعَت هللا َلوُقَي

 .ةمامأ ىبأ نع ناخيشلا هاور هيدي ىلع رشلا تيرجأو "رشلل ُهتفَلحَو رشلا

 نس مكي َعَبنَو ىسذت ىلع مظلات ىَنإ ىداّبع اي ىَاَمَ هللا لوقي

 0 . مكدمأ ىنودهتسا 0 الاف ملك ىدايع اي املاك

 يس بو رفغأ انو راها لسا نوط مكن داي 5 0
 را رع "رس م رمل

 ىعفت اوغلبت نلو ىنورضتف ىرض اوُعْلِبَت نل مكن | ىدابع اي . مك رفغأ ىنورفختساَف

 ٍلْجَر بْنَ ىَقْنَأ ىَلَع اوُناَك مُكَدِجَو مكَسْنِإو مكرخآو مكلوأ نأ ول ىدابع اي .ىنوعّفتتَت

 كنا كركم كلل ل 1 تع ( .اًيش ىكلم ىف كلف دز ام مكي دحاو
 لص تريل مج

 مر 1

 ىنوثآسَت دحأَو ديعص ىف اوُماَق م ثنو 5 رخخآو 6 كلر نأ ل ىدابع

 22 8 سلا قت انج ان ملح نم ل مت ان تاس

 م رب صا

 رع دج نم اَمَِإ مكوك ممكل اهيصحأ ْمعلاَمع ئه ان ىدابع اي .رحبلا

 نباو ةناوع وباو ملسم هاور . هسفن لإ ( نموُلُي الق كلذ ريغ َدَجَو ْنَمَو هللا دّمْحَيْلَ

 .رذ ىبأ نع مكاحلاو نابح

 امآَق كلذ هَل نكي ملو ىنمتشو كلذ هل نكي مكو مآ نب ىلع ىلا ألا ري

 لو ىل هلق ىايإ همدش ٠ امو .َناَك امك هديعأ نأ ردقأ آل ىنأ ْمَعَرَق ىاَيإ هييذكت

 ةياور ىفو . سابع نبا نع ىراتخيبلا هأور اًدَلَو لو ةيحاص دخت نأ ناخب



 تابسانملل نيرشعلا وحن ةدايز عم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًثيدح نيعبرأ ىف :لرألا لصغلا ود

 لقا يللا يلع لص يس سس ا رخل مام 2.

 نأ هل ىِبني امو مدآ نبا ىنمّتش , ل الدول فلاب ةريره ىبأ نمع يأ ىراخلل

 هللا انو اَدَلو ىَل َّن نإ هلق ىايإ همم . ىنبذكي نأ هَل ىغَبني امو ىنيذكو ىنمتشي

 سيل ُهلوَعَف اي هبيِذكت اَمآ ا ل لي مر لأ لل ل سل جال

 . هتداعإ | نم ىلع نوهأي قلل لو سيو ىنآدَي امك ىئديِمي

 َراّهْتلاَو ليلا ْبَْقأ ٌرمألا ىديب انو رهلا هبي مد با ىنيذؤي ىَلاَعَت هللا لوقُي

 .ةريره ىبأ نع ناخيشلاو دمحأ هاور

 وأ رد اوُقْلَخَيْلَف ىَقْلَخَك اًقلتخ ْقُلَحُي ْبَمَد نّمم ٌمَلْظأ ْنَمَو ىَلاَمَت هللا ُلوُقَي

 . سابع نبا نع ناخيشلاو دمحأ هاور .ةريعش اوُقْلْخَيِل َ أم رتاخي

 اذِإَف لآس ام ىدّبَعلو ِنيَفصن ىدْبَع َنْيَبَو ىتيَب كلم لا تنسق ىلا هلا

 محلا ١ رمَحرْلا لاق اَذِإَو .ىدبع ىَنَدَمَح هللا َلاَق َنيِمَلاَعْلا بر هلل ُدْمَحْلا َدْبمْلا لاَ

 7 . ىدبع ىستدجم َناَ نيدلا م مد كلام دِبَعْلا لاق اًذإو . ىدبع ىلع ىَنْثَأ هللا َلاَق

 اندها لاَق اذ .لأس ام ىدبعلو ىدبع نيبو ىنيب اذه لاق نيِعَتسَت كايإو دبعَت َكاَيإ َلاَق
 «رمرص | يص

 َلاَق نيلاضلا الو مهيّلع بوُضْعَمْلا ريغ مهيلع تمعنأ َنيِذْلا طارص ميقتسملا طارصلا

 نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ملسمو كمحلأ هاور لآس ام ىدبعلو ىدبعل [ذه

 .ةريرم ىبأ نع نابح نب او ةجام

 00 ل هع لس يع سرس لس را ركل ١ كَ ور

 هم هل كيالو كت أر تملا ركل نمؤملا ىدتح يذق شنق ىف ىدرم لع
 ل

 .ةريره ىبأ نع ىراخبلا هاور

 ءيشب ىدبع ىل بر امو برَحْلاب ُهتنَدآ دقت يلو ىل ىَداَع نم ىلََت هللا وشي

 اَذِإَ هبحأ ىتح لفاولاب ىلإ مدع ىدبع لاري الو هّيَلَع هبضَرَتْفا امم ىلإ بح

 اجر اهب طنب ىلا و ب رعت ىلا ةرستو هب يني ىلا نسالك يا
 يف حج صرع سم رج اقرب

 اَنأ ء يش ىف تددرت امو هن ديعال ىنداعتسا نئّلو ةتييطعأل ىنّلاس ( نئلو اهب ىشمي ىتلا



 ة؛ا7 تابسانملل نيرشعلا وحن ةدايز عم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًئيدح نيعبرأ ىف :لرألا لصفلا

 رسل يل رع لل كددهو
 نع ىراخبلا هاور هد ءاسم هركأ اًنأو ٠ توملا هركي نمؤملا سفن ضبق ىف ىددرت هلعاق

 ا ا

 هتنذآ دَقُف ايلو ىل ىداع نم هلوق ىلع هنع هل ىرحخأ ةياور ىف رصتقاو ةريره ىبأ

 .برحلاب
 ها ماه 3 سا صل ها صل ساهم 2 .٠ رشم رار ل رع ع رص لس 3 1

 ءيش نم ضرألا ىف اَم كَل نأ ول اًباَذَع راتلا لمآ نوهأل لوُقي ىَلاَعَت هللا نإ
 5 ب مس 206 صرع ىلع رم # يصارع مس نب يوسع هو

 الأ مَآ بلص ىف ْتْنآو اذه نم نوهأ ره ام كتلأس دَقَف لاق معن لاق هب ىدتفت تنك

 نست نع ىداخنلا ءاور ةكرشلا الإ تاق نيش ىب ةلرشن

 مل 0 همك نيمحأرلا 0 ا قي مكو ةوايؤمل
 ل ماعم 2 2 ا

 اًيَحلا ا هَل لاي ةّنجْلا ءارفأ ىف رهن ىف مييقليم اَمَمُح اوُداَع ْدَق دق ارح اوُلمَعَي

 نولوقَيَف مكل وهف هومثيأر كنق ةلجلا اولا ىلاعتو ةناحبتس لوني مث هسيفو ثسيددل

 اين نولوُقَيف اذه نم لضفأ ىدنع ْمُكَل ُلوُقَيَف َنيِمَلاَمْلا نم ادَحأ طغت مَل اَم اًنئيطعأ اًنير

 نع ملسم ءاوو .انبأ ميل عطس الف ئاضر ُلوُقيف اذه نم ليغ ءىتت أ ار

 .ىردنملا ديعس نبأ

 ضيبت ملأ َنوُلوقَيَف مكديزأ اًميش ودير : ىَلاَعَت هللا لوُقَي ةئجلا لهأ لخد اذإ

 بَحآ اقينش اوُطْعأ ام 'باّجحعلا فش لاق اتا نم امو نجلا اتلعدت ملأ انه

 ىتسحلا اوئسْحأ َنِيِدَّللل ةيآلا هذه الت مث .لَجَو رع مهيد ىلإ | رطتلا نم هن

 .بعصم نع ملسم هاور [51 . سنويا «ةدايزو

 لَو تعمس ْنْذأ ةلو تأر نيع ال ام ( نيحلاصلا ىداّبعل تددعأ ىلاعَت هللا َّلاَق

١ © 

0 

 لصاع نص لنص رج

 .ةريره ىبأ نع ىراخبلا هاور .رشب بلق ىَلَع رطخ

 ىَّقبيَو ةمايقلا موي دابعلا نيب ءاضنقلا نم هللا ٌحارف ثيدح ىف و هللا لوسر لاق

 فرصا بر ىأ لوقُيف ةلجلا الوم ةّنِجْلا لهأ رخآ وهو راثلا ىلع ههجوب لبقم لجر

 عوو راما

 م هللا وعديف اًهواَكَد ىنقرحأو اهحير ىّبَشَق دق راثسلا نع ىهْجسَو
 مث هوعدي نأ ءاش



 تابسانملل نيرشعلا وحن ةدايز عم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًئيدح نيعبرآ ىف :لرألا لصغلا ١م

 يسرع هش ل جيس 5 2 6 يي هادمارم © لسا #رع صا # ضم لع لص لل ١ يمس رجح. صرح و م رز

 كلاسآ آل لوُقَيَف هريغ لست نأ كي كلذ تّلعَف نإ تيسع له ىلاعتو كرابت هللا لوقي
 هةر ريب رم هع

 لبق اَذِإَ راثلا نع ههجو هللا فرصُيف هللا ًءانش ام قيئاومو دوهع نم هير ىطعيو هريغ

 نجلا باب ىلإ ىنمق بنر أ لوفي مَ تكي ان هلا ءاش ام تكتم اَهكرو نا ىلع
 ىذا َرْيْغ ىنلاست هل تكقيئاوَمر كدوهع تْيطعأ دق ّسْيَلأ هَل لجو رم هللا ؛ لقي
 ُهَل لودي بح لجو رع هللا رعديو بر ىأ لوُقَيَف ةكردغأ اَم مدل نبا اي كليو كتيطعأ
 اللا ءاش ام ُهّبَر ىطعيَف كتزعو ال لوُقَيَف ريغ لست نأ كلذ كتيطعأ نإ تيسع له

 تلا هل تقلا نجلا باب ىلع ما اذِإ ف نجلا باب ىلإ هيَ قيئاومو دوه نم
 ب اأ اوفي مك انني الأ هلا ها ان لكس رورتسسلاو را نر انام أنت

 مع راف
 لات الأ كقيئاومر ةلدوهع تيطعأ دق ّسِيَلأ ىَلاَعَتَو َكَراَبَت هللا لوقيف ةنجلا ىتلخدأ
 لو كلتش ىقشأ نوكأ ال بر ىأ لوُقيف دكرَدغأ ام ّمَدآ نبا اي كليو تسيطعأ 07
 لدا لاق هنم هللا كحض اَذِإَف هنم ىَلاَعَتَو َدلَراَبَت هللا َكَحْنْفَي ىَّنَح هللا وعدي كاري

 تع هللا نإ ىّنَح ىَسََي هكر لاي َّمَت هَ ىَلاَحَتَو كَراّبت هللا لاق اهّلَحَد اَذِإَف َةَّنِجْلا
 لا دل سا لا ا سا نع

 كل كلذ لجو رع هللا َلاَق ىَناَمألا هب تعقل اَذإ ىّتَح اًذَكَو اَذَك نم ه هركذيل لجو

 ىردقلا ديعس ىبأ نع ىراخبلا ةياور ىفو .ةريره ىبأ نع ناخيشلا هاور هعم هلثمو

 . هلاقمأ ةرسشعو كلذ كل ىَلاَمَت هللا لاق

 نمؤمو ىب رفاكو بّكوكلاب رفاكو ىب نمؤم ىدابع نم حّبصأ ىَلاَعَت هللا لاق
 امآو بكرذلاب رفاَكو ىب نمؤم كلذق هتمحَرو هللا لضفب انرطُم لاق نم مق بكوكلاب

 نب دير نع ملسم ءاور بّكوَكْلاِب نمؤمو ىب ٌرفاَك كلذَف اًذكو ذك ءوتب انرطم لاق نَم

 . ىنهجلا دلاخ

 اَذإَف ةتسح هَل اهبتكأ اَنأَف ةئسح لمعي نآب ىدبع ثدَحَت اَذإ :ىلاعت هللا لاق

 مل ام هل امرفغأ انك ةقيسس َلَمْنَي الأب تلحق ادم اهلا هرمي هل هيك انك اهم

 راوثألا ةاكشم ىف نيدلا ىيحعم ىديس لاق اهلثمب هل 1 اهبتكأ اَنَف اَهَلمَع اَذِإَف اَهْلَمَعَي

 ظفلب هاور مث .هنع هاور ىذلا ىباحصلا ركذي ملو جاجحلا نب ملسم حيحص نم هتيور
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 ل



 ١8 تابسانملل نيرشعلا وحن ةداير عم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًثيدح نيعبرأ ىف :لوألا لصفلا

 لاَققَف 0 كي قس لشي ل ديري ةلديع َكاَذ براي ةّكئالَمْلا هَل تَناَ دقو ىَلاَعَتو
 00 ا ليس صرع را رع نع

 ذ اهكرت نإو اهلثمبو هل اهربتكات اهلمع نِإَف هوبقرا ىلاَعَتَو هّئاَحبس

 . ىلجأ نم ىأ ىئارج نم اًهكَرَت
 اذ خلا لهآ نوت قرعلاب 200011 هلل نإ" : لل هللا لوسر لاق

 ءامس ىلإ | مهتحنجأب مم مهَلرْفحي مكتاجاَح ىلإ امله ثوداَتي هللا ثوركذي موق اودجو

 كتوُمْسُي َدوُوُتيف لاق ىداَبع ُلوُثَي ام مهب ٌملعأ ره مهي مهن لاَق اًيئد لا
 قصر نع . 88 واس رع يع ع رخل ويا ع خرم

 آل َنرْلوَتُي لاَق ىنوأر له لوقُيف لاق َكَئوُدُجَميَو ٌكّتودمَحَيَو كّنوربكيو كتوسدقيو

 0 ل

 لس ساما © م يجع »0 3 #0 - ا لم ىلع رم ١ نسا

 ةدابع كَل دشأ اوُناَك كوأر ول َنوُلوُقَيَ َلاَق ىنوأر ول فيك لوقف لاق كوأر ام هللاو

 لوقي لاق ةنجْلا كنولْسَي لاق ىنولاس اَمَق َلاَق اسست كلت َرَثْكاَو اديِجْمَت كل دشآَو

 َنوُلوُقُيَف لاق اهوآر مهنأ ول فيك لوُقُي لاق اًهوأر ام هللاو ذل نوُلوقَيَف لاَق اًهوأر لهو

 ممَق لاق ةَيْغَر هيف ٌمُظعأَ الط اَهَل ُدَشَأَو اًصرح اًهيَلَع دشأ اوناك اهوأر مُهّنأ ل

 لمص ل

 ام بر اي هللاو آل َنوُلَوُقِيَف لاق اهوآر لهو لوقي َلاَق راثلا نم َنوُلوَقَيَف َلاَق َنوُدَوَعَتي

 سر كاس يع ساس ا لع هن يقاس للا» ةمماسل يب را 5

 اهل دشأو ارارف اهنم دشأ اوناك اهوأر ول نولوقيف َلاَق اهوأآر ْوَل نيك لقي لاق اهوأر

 نآلف مهيف ةمَئالَمْلا نم "كَلَم ُلوُقيف َلاَق َمُهَل ترَفَع دق ىّنأ مُكُدِهْشأ لوف َلاَق ةفاَحَس
 ا ا

لَج ىَقَشَي هل ٌمْرَقْلا مه لاق ةّجاَحل َءاَج اَمَنِإ ملم ّسْي
 ىبأ نع ىراخبلا هاور .«مهسي

 .ةريره

 م0 تا ل م لا كا تت ا سس سو قال
 محرلا تماق هنم ٌعَرَف اَذِإ ىتح َقلَخْلا قلم هللا َّنِإ» :ةل هللا لوسر لاق

مَعَ لاق ةميّقلا م كل دال ماقُس اذه تلاقف نمْحدلا وسب تعا
 نأ نير مآ 

 لس امص رع

 ىبأ نع ملسم هاور ؛كل َكلذَف َلاَق ىَلَب تَناَق كَمَطَم ْنَم ْمَطْقأ نآر كتصو نم لصأ
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 كش

 .ةريره



 تابسانملل نيرشعلا وحن ةدايز عم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًعيدح نيعبرأ ىف :لوألا لصفلا

. 

 هللا لوقي ىِنُذ ىل رفا مهللا لوقف اينَذ ىدبع ْبَنْذَأ اَذإ» : الجو رع هللا ّلاَق

 داع مَ بندا دو بنذلا ٌرفْغَي ابر ُهَل كَ هل نأ ٌمَمَت ابْنَ ىدبع ْبَنْذَ ىلاعَتو كلرابت

 هَل نأ ملَعَق ابْنُ ىدبع بند ىلاعتو كرابت لاَقَف ىهِنَذ ىل رفغا بر ىأ لاَقَف بَنْذأَف

 » نا ص «# صارم م سر

 ىبأ نع ملسم هاور .«كل ْترَفَغ دقق تئش ام لّمعا بّنلاب ٌَخَآَيَو بُنذلا ٌرْفْغَي ابر

 ملع نّم» : ةاكلص ىبنلا نع سابع نبا نع ريبكلا ىف ىناربطلاو مكاخلا ىورو .ةريره

 . ل ب رشم مل © ىلإأ هل ترق بولا ةريغم ىلع ةردق وذ ى
 مثل * لم اس رس لل ع معاش كاسل هل ب ٌٍّ

 ول كَنِإ اَمأ ف اند ( ىدبَع نأ تملع انآ“ لاق نيم بر 200
 5 ا يع وبا ا يع ملام لص ا لمع سس رع يلع علا راع ع

 كمعط فيك بر اي , لاق ىنمعطت مَلَق كتمَعطَتسا مدآ نبا ا .هدنع ىَتَدَجَوَ ُهندَع

 سيم ور #يص لص ليس رج

 تمل انمأ ةمعطُت , ملَف نلف ىدبع كَمعْطَحَسا هنأ تملع امأ لاق َنيِمَلاَعْلا بر تنأَو
 م سام ل عرف م هلام لم م

 براي لاق ىنقست مَلَق كئيَقستسا مآ نبا اَ .ىدنع كلذ َتدَجَرَل هيمَمَطآ ول كأ

 هي نأ تْملَع اَمآ هنت ْمَلَق نالُق ىدّبع كاَقْسكسا لاق َنيِمَلاَمْا بر تنأو كيقسأ فيك

 2# يم رص يب 8 يعظ ريم يل

 . ةريره ىبأ نع ملسم هاورا (ىدنع لذ تيس

 لق رق مكبر ةّيؤر ىف نوَراَضُت . هديب دمحم سفن ىَذُناَو» : لكك هللا لوسر لاق

 0 ا

 لبولاو رْيَمْلا كت َشَسأَو فلج 202 َكَمِرْكأ ا ىدبع ىأ هَل لوقيف هبر دبعلا
 ربا ره ع ل سا هرب ا مه 2 راسل را له ير يل 5 تل

 لوقيف ل لوُقَيَف ىقالم كّنأ تنظنأ ُلوْقَيَف بر ئآ ىلَب ل لوقيف عبرتو سأرت كرذأو

 ةكجاورأو ةدوسأو كمِركأ ملأ لق ىأ لوُقَيَ ىناَثلا ىَقْلَي مث ىتئيسن اَمُك كاّسنأ م

 فنا تنتطتا نوُقيق بر ائأ ىلب كُتب مَيرََم سارت كركم لبإلاو لبحْلا كل ْرْمَسأَ
 كلذ لم ُهَل ُكوُقَيَف ثلاَّثلا ىَقْلَي مَ ىّتِيَن اَمَك هلاَسْنأ ىّنإق وُ آل ُلوَُيَق ىقدلُ
 اهي يل اا لمرص ر # رتاا اع ار .١ ارم يم نع هر سس وخل لس را را رمل

 ام ريخب ىنلثيو تقدصتو تمصو تيلصو كلسربو كباتكبو كب تْنَمَآ بر لوقيف

 ها ريصرصربخ ص لقا لف رم لم يع زم

 ْنَم هنن ىف ُركَدََيو كْبَلَع ادهاش ُحَسْنب نآلا ُهَل لاقي مث لاق اند اًنهه ُلوَُبَف عاطَتسا

 رع 2 رار ل0 2م هةر ا ا ار 2 ا

 هماظعو همحلو هذخُف قطنَتُق ىقطنا هذخفل افيو هيف ىَلع مَتْسَيَف هيلع دَهشَي ىذّلا اذ



 »مو تابسانملل نيرشعلا وحن ةدايز مم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًنيدح نيعبرأ ىف :لوألا لصفلا

 لمع ع

 ىبأ نع ملسم هاور اهيل هللا طخّسس ىَذّلا َكلذَو قفاثملا كلذو هسفت نم رذعيل هلمعَب

 .ةريره

 نع هنع هللا ىضر ةبعش نب ةريغملا نع ىذمرتلاو لسمو دمحا مامإلا ىور

 اقف هَل نجلا لهآ ىَندأ ام بر اي لاَ هبر ىسوم لأس» :لاق هنأ هلي هللا لوسر
 "يفك بر ا لوقف نجلا لخدا هل لاقي جلا لهآ لحدَي اَمَدْعَب ءىجي لجر وه

 كلم لثم كل َنوُكَي 7 ىضرتأ هَل هَل لاَقِبش مهتاّذحخأ اوذخآو ملزم ُساَّتلا لَن دقو

 لاَقَم ةلثمرو هلذمَو هلو هلثمو اكل انه لوُقيَف هب تبصر لوُقيَ ايندسلا كوُلُم نم كلم
 لس رم ل

 06 رس رع

 كسفت تهتشا ام "كلو ءلاقمأ ةرشع كلو كل اذه لاَقبف ىبر تيسضر ةساَخْلا ىف

 ىلا كس و ا م. انه رس

 تدرأ نيل كعنرأ لا ةلزنم مهالعأَف ىبر اي َلاَق ىبر تيضَر لوُثيَف كئيع تْذَّلَو

 م لي ملأ يق مو حر ملف اهبل تاق عبي مهأر تنس
 .«رشب بْلَق

 هاور ةئيذع اًكيش امهنم ىنعراَن نَمَه ىئادر ؛ ءايربكلاو ىراذإ رعْا ىَلاَعَت هللا لرقي

 ظفلي ةريره ىبأ نع ةجام نباو دواد وبأو دمحا مامإلا هاورو .ديصعس ىبأ نع ملسم
 32 م7« م سمسرام 5-5 5 رام م * مصاص 5 هرم ب عا # ب 2 رايامأ م

 مكاحلا هاورو .راثلا ىف هتفذق امهنم ةدحاو ىنعزات نمف ىرازإ ةمظعلاو ىئادر ءايربكلا

 مارت با

 .هتمصق ىئادر ىنعزات نمَف ىئادر ءاّيربكلا ظْفلِب ةريره ىبأ نع

 هاور هَل ارش نط و هَل اريح نر نإ ىب ىدْبع ”رظ دنع اَنأ ىَلاَعت هلل لوُقَي
 3 اهرم ريم

 كنظ دنع اّنأ ىدبع ظفلب سنا نع مكاحلا هأاورو .ةريره ىبأ نع ملسمو دمحا مامإلا

 . ىئترعد اذِإ كعم انأو ىب

 ىف ىَنركَذ نإ ىئركَذي تيس ُهَعم انأو ىب ىدبَع ْننَظ دنع انأ ىَلاَمَت هللا وُ

 ىلإ برت نإو مهنم ريخ ام ىف هوك ولم ىف ىستركذ نإو ىسفُت ىف هترْكَذ هسفن

 هتيثأ ىشمي ىناَثأ نإو اعاَب هيلِإ تْبَرَقَت اًعارذ ىَلِإ بَرَقَت نإو اًعارذ هَْلإ تْبرَعَت اًربش
 . ةريره ىبأ نع ةييش ىبأ نبأ هاور ةلوره



 تابسانملل نيرشعلا وحن ةدايز عم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًثيدح نيعبرأ ىف :لوألا لصفلا باب

 ما ها .٠ رع لل 9 5 لس يس 5 نا هم لم مهام # كس اد نر م

 نويبنلا مهلبغي رون نم رباتم مهل ىلالجب َنوباَحَتمْلا لجو رع هللا َلاَق
 ّ "7 50 1 1 12 7 هم ر

 .ذاعم نع ىذمرتلا هاور . ءادهشلاو

 ايندلا نوُسلَتْخَي لاجر ناّمزلا رخخآ ىف جرخي» :لاق هنأ ِةْللَيَي هللا لوسر نع
 0 ضربا م مع هع يع ىلا يح 50 » را رارل 8 5 5 سا شرت 8 5 د 0

 بوأق مهبولقو لسْعْلا نم ىلحأ مهتنسلا نبللا نم ناضلا ولج سانلل نوسيلي نيدلاب
 . ام ع ربا 6 سل 20 هاو 00 رسال لها رم © يل كارشس ع © سارع © ل رف

 كتلوأ ىلع نّدَعبأل ْتْفَلَح ىِبَف َنوُئِرَتِجُي ىلع مآ َنورَتْمَي لجو رع هللا لوفي باّتذلا
 ٠ 02 مه رخام 27 ما © 2م

 .ةريره ىبأ نع ىذمرتلا هاور .ناريح مهنم ميلحلا عدت ةنتف

 اي ىتمأ بر اي لوُقأَف» :ةمايقلا موي نأش ىف ثيدح ىف ِْْيَي هللا لوسر لاق
 رب كت صا رع م ع ع قس ل ينل ل لا لس هر يلا ع ل عد

 باسح ال نم كتمأ نم لخد دمحتم اي لجو زرع هللا لوقيف ىتمأ بر اي ىتمأ بر 7

 “ 'ًَ 2 ٌّ ثيم ها هنا سموا 7 5 0707 هر

 .ةريره ىبأ نع ىذمرتلا هاآور «باوبألا

 يم سا # يع . 2007 اا ا ا هال 6# مارس رس ع 1 056 2

 كردص المأ ىتدابعل غرفت مدآ نبا اي لوقي لجو رع هللا نأ» ٍةِلَي هللا لوسر نع
 ساس « رماه * بس سا # ع لس رع رس لل كس ها معا 8 م مو 2

 ىبأ نع ىذمرتلا هاور .«هلَرقق دسأ مّلو الغش َكَدَي تألم لعفت الإو كرقف دسأو ىّن

 .ةريره

 م 2 5 5 ل سل يا لا ص »مص مح حر « هد دس 2 311

 هللا ىدي نيب فقويف جذب هنأك ةمايقلا موي مدآ نبا ءاجي» :لاق هنأ ٍدَِِْلَم ىبنلا نع
 اى 5 رع يع ىص يع يس حن رمرس لا 2 د رق سرع رايه اال ريفم عال علا م يل يرعى ريف »هت ين سنس

 هترمثو هتعمج لوقيف تعنص اذامف كيلع تمعنأو كتلوخو كتيطعأ هللا لوقيف
 ني لسع

 , # مم م م م عا ل ىلا سعر 5 5 2. # يسرب رس م 2 ل مام تاسعا ,مم# اعل 0007

 هترمثو هتعمجب لوقيف تمدق ام ىنرأ لوقيف هب كيتآ ىنعجرأف ناك ام رثكأب هتكرتو
 رقت يس لل .«راثلا ىَلِإ هب ىَضميَف اريخخ دقي مل دبع اَذِإَف هب كيتآ ىتعجرأف َناَك اَم ّرَثْك ضم 5 م رع « رع » #4 سار#ا # سا م لم رع 25 ا . # ينص ام نع لع لس ل

 5 و

 1 رسو
 م

 ا ا
. 

 جذب هنأك ةمايقلا موي مدآ نباب ىّنْوي ةياهنلا ىف ريثالا نبا لاق .سنأ نع ىذمرتلا هاور
 . 6 ل يس 03 ع

 .نأضلا دلو سَدَبْلا لذلا نم

 هلإ ال َلاقَو هبَر هقدص ربكأ هثلاو هللا لإ َهلإ آل لاق نم» :ِةَلظي هللا لوسر لاق

 َلاَق اًذإَو ىدحتو انآ الإ هلإ ذل هللا ُلوُقَي هدو هللا الإ هلإ آل َلاَق اَذَِو نيك انآو انآ لإ

 لاق اذإَو ىل كيرَش آل ىدختو اَنأ الإ َهلإ ال هللا َلاَق هل كيرش آل هدحو هللا ذلإ هلإ آل
 م ل



 8 تابسانملل نيرشعلا وحن ةدايز مم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًثيدح نيعبرأ ىف :لوألا لصفلا

 اَذِإَو ْدَمَحْلا لَو كْلمْلا ىل اَنأ 5 ةلإ آل هللا َلاَق دْمَحْلا هَلَو ْكَلُمْلا هَل هللا ' الإ هلإ ذل

 لو انآ الإ هلإ كل هللا َلاَق ميِظَملا "ىلَمْلا هل هثلاب | رك الو لوح هلو هللا الإ هلإ آل لاق
ًٍ 

 ضف شم ساه ناز م ساس

 الا همَسْطَت مل تام مث ضّرَم ىف اهَلاَق نس هلي ىبنلا ىنعي لاق ىب ذل

 .ةريره ىبأ نع ىذمرتلا هاور

 سوعر ىلع ىتمأ ن ٠ الجر صلْخَتسَيَل ىَلاَعَت هللا ْنِإ» : للزي هللا لوسر لاق

 م5 رَصبلا دم لم لجسم لك ًالجس نيو نت ِهْيلَع شن ةماّيقلا مي قيلتلا
 لا وُ بر 0 رق لا تع هلا اي اذه نم لا ل

 تا

 كو عسا هللا لوسر 5000000 هللا 5 الا هش جب قط

قف تآلجّسلا ده َعَم ةقاطبْلا هذه ام بر لوُقيف
 ُ 3 وتف لاق ْمَلْظُت آل َكَنِإ ؛ ! لو

 ضصاصا ا ريش من 200

 عم لقي الو ةقاطبلا تلْقَتَو تالجّسسلا تش تاق هّنَك ىف ُةقاطبْلاَو ةفك ىف ُتداجسلا

 م

 "م ا

٠. 

 مسا ١
 م هش س

 .ورمع نب هللا دبع نع ىذمرتلا هاور .2ءيش لجو رع

 ! آل لك سوم لاق هب ةلوُدأو درك ايش ىلع بنر ايه : ىَسوُم لاق

 م يأ امّنإ لاق هللا ذل ! هلإ آل لق لاق اذه ُلوُقَي كداّبع لُك بر اي َلاَق هللا

 ىف هل الإ لإ لو هك ىف ميسا َنييضرألاو َميَّسلا تاَوسمّتلا نأ ول ىَسوُم اي لاَ هب

 ىبأ نع مهريغو مكاحلاو نابح نباو ىئاسنلا هاور .«هللا ّذلإ | َهلإ ال نهي ْتَلاَم َةَّثَك

 لا

8 

 .ىرذدتملا ديعس

 .نيلئاسسلا ىلع ام لص هيطَعأ ىتلاَنَس ْنَع ىرخذ ُهلعَس نم ىَناَمَت للا لاق

 ىركذ هّلَغش نم ظفلب ىمليدلاو ميعن وبأ هاورو .رمع نبا نع هريغو ىراخبلا هاور

 .ىنلاسي ن | لبق هئيطعأ ىتلاسم ْنَع

 اَمُهَنيِب ام كفكأ ةَعاَس ٍرصَعْلا دعُبو ٍرِجْفْلا دعب ىنركذا م مدآ نبا ىَلاَعَت هللا لوقَي

 .ةريره ىبأ نع ميعن وبأو ملسم هاور



 تايسانملل نيرشعلا وسن ةدايز مم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًثيدح- نيعبرا ىف :لوألا لصفلا +٠

 ةيسدق ثيداحأ ةدع اهيف تركذ ةمئت

 ركذلا لضف ىف نيعبرألا ىلع ةدايز
 داع نم بحت نم ملعأ ىلأ تددو بر اي ىسوم لاَ : هلي هللا لوسر لاق

 تي ؟ر ذنإو ُهَبحأ انو كلذ ىف هَل تنذأ اَنأَك ىِرْكَد رئي ىدبع تيكر اَذإ َلاَق ُهَبحَأَ
 ركاسع نباو ىنطقرادلا هاور . ؛هضفبأ انو كلذ نع ُهتجَح انآ .ىنركذي ال ىدبع
 اًذإو ىنتركش ىنَترَكَذ اَذإ َمَدآ نْبا اي ىَلاَعَت هللا لوُقَيا : لكَط هللا لوسر لاقو .رمع نع
 نباو ىمليدلاو بيطقلاو نيهاش نباو طسوألا ىف ىئاربطلا هاور (ىّترَفك ىنتيست

 لها ْنَم ميلا مْمَجْلا لهآ ملمس ةمايقلا موي ىَاعَت هللا لوقي . .ةريره ىبأ نع ركاسع
 هاور .دجاسٌمْلا ىف ركذسلا سلاجم لهآ َلاَق هللا لوُسَر اي ٍمَرَكْلا لهأ نم لسيق ٍمرَْل
 ارجرخأ ةماّيقلا موي ىَلاَمَت هللا لوقي . ىردخلا ديعس ىبأ نع ىلعي وباو دمحأ مامإلا

 ىَلاعَت هللا لوُقَي . سنأ نع ىذمرتلا هاور . مام ىف ىنقاخخا وأ موي ىتركذ نم راثلا نم

 مهنم ريتش لَم ىف كترَكَذ الم ىف ىَتترَكَد اذإو ايسلاخ َكئرَكَذ اًيلاَخ ىَتَترَكَذ اَذإ ىدبع
0 

 ىَتركَذ نم ظفلب ةريره ىبأ نع نيهاش نبا هاورو .سابع نبا نع ىقهيبلا هاور . ربكأو 00

 هاورو ٠ بْيْطآَو نم رثكأ لَم ىف هئرَكَذ لَم ىف ىَنَرَكُذ نمو ىِبشَن ىف هترْكَذ هَل ىف
 دام ىف ترك اذ ايلا هّمرَكَد اًيلاتخ ىدّبَع ىَنَركَذ أذ | ظفلب سابع نيا نع ىثاربطلا

 انأ ظفلب ةريره ىبأ نع ىقهيبلا هاورو .هيف ىَتركَذ ىلا لكلا نم ريم لَم ىف ُهترك

 نِإَو ىسقت ىف ُهُئْرَكَذ هسْفذ ىف ىتركد انف ىتركذي نيح هعم اًنأو ىب ىدبع نظ دنع

 سنأ نب ذاع نع ريبكلا ىف ىئاربطلا ءاودو .هلم ٍرخ لَم ىف ُهئركَذ الم ىف ىَنركَ
 دام ىف ىنركَذَي الو ىتمئَالَم نم ٍالَم ىف ترك الإ همن ىف ىدبع ىنركذي ال ظفلب
 نإ ىدبع مم انآ ىَلاَعت هللا لوي" :للي هللا لوسر لاقو . ىلعَألا قيفرلا ىف ُهُترَكَذ الإ

 ءادردلا ىبأ نع نابح نباو مكاحلاو دواد وبآ هاور . «هاّتْفَش ىب تكرحتو / ىَنرُكَذ وه
 نع نابح نباو مكاحلاو ةجام ع نباو دمحاو سنأ نع نابح نباو مكاحلاو ىعاضقلاو

 .نيعمجأ هللا لوسر باحصأ نعو هنع هّللا ىضر ةريره ىبأ



 ىناثلا لصفلا

 هب هيلع ىنثأ ام ىوس ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمضتت اًيوبن اًئيدح نيعيرأ ىف

 .تاوعدلاو راكذألا ىف ِةَيِيََي هللا لوسر

 هّللا ىض ر ىرعشألا ىسوم ىبأ نع دواد وبأو ىدذدمرتلاو ملسمو ىراخيببلا جرخأ

 ىلع اوعبرأ» : هو ىبنلا لاقف ريبكتلاب نورهجيي سانلا لعجف رفس ىف انك لاق هنع
 سا اع رم رع ملا ري#»# ساس هارع ا هارت 4

 ىذلاو وهو اريصُي اًميِمَس نوعدت مُكَنِإ اًبئاَغ الو مص َنوُعْدَت آل مُكَنِإ مُكَسْفَن

 سا # دي كش رع ريا«

 . ؛هتلحار قع نم مُكدَحأ ىلإ برفأ هّنوُعَدَت

 اًذإ» : هيل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع ملسمو ىراخيبلا جرخاو

 مزعيل نكلو تش نإ ىْمَحْرا مُهَّللا تْعش ْنِإ ىل ىل رشا مُهَللا لكي الق مُكُدَحأ اع

 .؛هّل هركتسم ذل هللا ْنإَف هللا

شألا ىسوم ىبأ نع ملسمو ىراخببلا ى يىورو
 لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضد ىرع

 5 مريب مس م مصرس ىلا يلج
 3 يي تاو

 « رب رشر» ه سس

 .ا؟مهقزريو

 ىضر رمع نع ملسمو ىراخبلا قورو
 ولو ىبنلا ىلع مدُق :لاق هنع هللا

 ىبسب

 رتعضرأو اهنطبب هتقصلاف هتفخأف ىبسلا ىف اًيبص تدجو ذإ ىعست ىبسلا نم ةأرما اذإف

اًمدَلَو ةَحِراَط هذه در دآم ا ا انل لاتف
 الأ ىلع ردقت ىهَو آل لَك راثلا ىف 

 سس ىبنل

 . "اهدّكوب هذه نم هدابعب ؛ محرأ هللا لاَقَق هحرطت

هريشو ملسمو ىراخبلا ىورو
ىشر هلل دبع نب ريرج نع ام

 ؛لاق هنع هللا 

 دنع اًسولج انك لاق ةياور ىفو 'اًناّيع مكبر توريس مكن : ةألاو هللا لوسر لاق



 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمضتت اًيوبن اًئيدح- نيعبرأ ىف ىناثلا لصفلا ؟

 ارم ص »مس سم

 اذه نورت امك مُكَبَر ثورتس مُكْنإل :لاقف ردبلا ةليل رمقلا ىل ىلإ رظنَف ِةَلِيلَك هللا لوسر

 سمشلا عوُلُط لبق ةالتم ىلع اوُبلْعَت الآ مثعطتسا ْنِإَه هتيؤر ىف نوماضُت ل َرَمَقْل
 «بوُرعلا َلبقو سْمّسشلا عوُلُط لبق كير دمَحب حّيسو ا رق مث ارفاق اهيورُغ لبق . ل م لل مسه طم هل ا

 .["5:قف]

 تناك اهنأ اهنع هللا يضرو 8 28 ىبنلا جور ةشئاع نع ملسمو ىراخبلا ىورد

 ُهَلَمَع دنَجْلا "نحأ لعين هَ اورشبأر اوُيِراَقَو اوددسا : ليلتك هللا لوسسر لاق لوقت

 ماع ل هر 5 -
 . ؟هتمح رب هللا ىَندَمَحَتَي نأ لإ ان لو لاق هللا لوسر اي تن الو اوُناَق

 لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ىردنللا ديعس ىبأ نع ملسمو ىراخببلا ىدرو
 انكتب امك هديب رابجلا اهو ب ةدحاو ربح ةَماَيقَلا موي ضرالا نوكت» : لقلي هللا 00000 لما رع يب كما ٠ 2 هس لي س٠ سارع ظ س ا

 مرا هارت ريب ل

 .«ةّلجلا لهل الت رقسلا ىف ُهترْبح ْمُكدَحا

 تعممس :لأق هنع هللا ىصر ىردنفملا ديعس ىبأ نع ملسمو ىراخببلا قيىورر

 2. 5 ل هر شاف رار را عا 2 20 ١ - تيفال

 نم ىَّقبَيو ةئمْؤُمَو نمؤُم لك هل دْجْسَيِف هقاّسس نع ابر فشكي# :لوقي لك هللا لوسر

 2 رهاره م يس ع نع يصاصرم ركز # رع قل لا رعب و م سم لم <

 . ؟ادحاو اًقَبَط هرهظ دوعيف دجسيل بهذيف ةعمسو ءاير ايندلا ىف دجسي ناك

 ملسم اورو هنع هلل ىض ر ةريره ىبأ نع امهريغو ملسمو ىراخبلا ىورو

 اورَتش اا شيرق رشعم ايلا :لاق للي هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع اضيأ

 هلا نم مكن اوزتشا اتم دب ىف ب قش ملا نب منع ىثلأ آل لل نب مثكشلا
 ه در هر

 اي اًنيش هللا نم ْكْنَع ىنغأ آل بلّطُمْلا دبع نب سابع اي اًئيش هللا نم مكْنَع ىنغأ ال

 نم ىنيلس دّمَحُم تن ةَمطاَف اَي اًنيش هللا نم ْكْنَع ىنغأ آل هل هللا لوس ُةَمَع ٌةّيفص
 ىبأ نع ىذمرتلاو دمحأ مامإلا هاورو .هاًئْيش هللا نم كْنَع ىنغأ دل تش ام ىلام

 0 الب نع هللا ىضر ةيرم



 ب ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمضتت اًيوبن اًئيدح نيعبرأ ىف ىناثلا لصفلا

 ىّنإَف رانسلا نم م مكسفنأ اوذقنأ بلّطُمْلا دبع ىتب َرَشْعَم اي انعفت الو ارض هللا ن ٠ مُكُل

 ال ىف را ّنِم كسشت ىلا ِمَسُس تن ةمطاق ا اضفت الو اره مل الأ ال
 ا

 .«اهلدلبب اَهلباَسَو اًمحر كل نإ اعَفَن الو ريغ كل كلنا

 اق اَذإ» : ابك هللا لوسر لاق :لاق ءانتع هللا ىسضر لريوبع نع ماسم ىورو

 لإ هلإ دل نأ دهشأ لَك اذِإ مث نيك هللا ربكأ هللا مكدحأ َلاَقَف ربك هللا رَبكأ هللا نذؤملا

 هلإ اَق هللا لوسَر ادمَحَم نأ دهشأ لاق مت هللا 5 هلإ آل نأ دهس َلاَق هللا
 3 سال لع لع ل 0 - م 4 للا ره سل ىلا عا

 يي اب إرث لو لوح أل ا ةالّصلا ىَلَع ىَح لاق مك هللا هللا لوسر اًدمَحْم

 هللا ريبكأ هلل لاق بك لا رب قل لاق مك هلا الإ هرف الَو وس ال لاق حادلقلا ىلع
2 

 . هةنَجْلا لَه ِهبْلَق نم هللا الإ هلإ آل َلاَق ثلا الإ َدلإ آل َلاَق اق مث ربك

 :قكي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع مل م ىورو

رصي دحاو ِبْلَقَص نمْحرلا عباصأ نم نيحبصإ نيب اهلك مدآ ىَي بوُلق نإ
 فيك هف

 . «كتعاط ىَلَع اَنبوُلُ فرص بوُلَقْلا فرصم مهللا» : ةياق هللا لوسر لاق مث . ءاشي

ا ىضر رباج نع ةجام نباو دواد وبأو ملسمو دمحأ مامإلا ىورو
 :لاق هنع هلل

 ا و تالا نرحب و لإ م دَحأ نَتوُمَي ذر ال هللا لوسر لاق

 رمأ» :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ىقهيبلا ىورو

 كلب ىنَظ نا نإ ! بر اَي هللاو ام َلاََق َتَقَتلا اهتَقَش ىَلَع فو امنَف وَلا ىلإ دعي هلل
 م لع رع رص ع

 .2هل َرََثَف ىب ىدْبَع ْنَظ َدْنع اَنأَف ُهوُدُر ىَلاَمَت هللا لاَ نسل

أ ةشيحملا نم ًالجر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ىناربطلا ىرورو
 ىبنلا ىت

 تنمآ ام لثمب ْتْنَمآ نإ تي ٍَارَقَأ ة ةوبنلاو ناولألاب انيلع مَتلَمْحَف هللا لوسر اي :لاقن هلع

 لاق مث ْمَسَن لت ىبنلا لاقف ََّنَجْلا ىف كنس ”رئاكل ىنإ هب تلمع ام لثم تْلِمْعَو هب
 ما

 بتك هللا ناَحْبس لاق نمو هللا نم دهع اهب هَل َناَك هللا الإ : هلإ ال لاق نما : ال ىبنلا



 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمضتت اًيوبن اًئيدح نيعبرأ ىف ىناثلا لصفلا . م

 م 2 7 سس صرع ع
 رخ لقال لج ىلع عي ذأ شيلا ؛ جبل لجل د | هديب ىشت ىذّلأو

 اقل هق هم نم للا فتي ام دل لك كلذ 1 ة محي ام دفنتست داكتق هللا معن نم ةمعْنلا

 اًذإو» ىلاعت هلوق ىَلِ 4 ار وك ذم اني نيش نكي ْمَل رهدلا نم 'نيح ناسنإلا ىَلَع ىَنأ لهل
 هل عا ل 7

 ىف ىنيع ىرَت لهو هللا لوسر اب ثريختتلا لاق 4ريال اسيعَت تيار مث تير
 لاق .ةسفَت تضاف ىَّنَح ُشبَحْلا ىَكَب ْمَسَن هلي ىبنلا لاقف كئْبَع ىَرَت امل ةّنجْلا ره * سا # ا 3 الا هموم

 .هترفح ىف هيلدي َدلِكَي هللا لوسر تيأر انأف رمع نبا

 هللا لوسر اًنيَلَع مجرخ :لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع مكاحلا ىورر

 نإ قَحْلاب كَتْعَب ىذّلاَو دمحم اَي َلاَقَف اًننآ ليئاربج ىليلتش ىدنع نم جرخ» :لاق كي

 هلوْطو هضفرع بلا ىف ٍلَبَج سأر ىَلَع ةئس ةّئامَسْسَ هللا دبع هدابع نم ادبع هلل
 لصاص رع

 ةيحات لك نم خسف فالآ ةعبرأ 2 ةطيحُم رحبلاو اًمعارذ نيثالت ىف اًمعارذ نود

 ا ل م# 3 »راه سرر مه ل 2 م رء رع 7 ماس

 لّبَجْلا لفسأ ىف عقنتسيف بذع ءاّمب ضبت عّبصإلا ضرَعب ةَبذع اًنيع هل رخو
 ما اهعلا س ص 2 يع رت ع رع لاا ةئرس سرس يل رع 1ك رلغ رس © رع ع هم كَ

 ءوضولا نم باصأق ؛ لزت ىنسمأ اَذِإَف هموي دبعتي ةتامر هليل لك ىف جرخت د ةرجعشو

 0 ا

 جان ضيق انا ألا سو دلع هيد ل هئالصل م مل اهلا ةقائرلا كلت آر

 دقوا لاب من دبا ل و ل إو قت ول كنق

 ىتمعتي ىدبع اوسياَق لا لودي ىلعشب لب ابر لوي ىتمنترب جلا ىدبع ارث

 .٠ ما 00 ا 6

 دسجلا ةمعت تيقبو ةلس ةئامسمحل ةدابعب تطاَح دق ِرصبلا ممن ُدَجِرُت هلمعيو هيلع

 8 هي فر ل6
 ىفلختأ َكتَسْسَري بر ىداَتبق راَنسلا ىلإ رب رثجعيف راّثلا ىدْبع اولا لوَُيَ ْيلَع ال

 سا ماع لل لسا رلس را الار قام رالس ©«

 و كح دن لو هع ا يي با م يا ا ات مل

 رامس # - ص



 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمضتت اًيوبن اًئيدح نيعيرأ ىف ىناثلا لصفلا
74 

 يي

 تن لق ل اجا يال قا سلا ىف هم 0 ل نمت 0
 معلا سال 5

 رب هيل #

 دبعْلا منَ نجلا ىدبع اردد نجلا كلمتدأ ىتمحريو ىتمحرب كلْذَه َلاَق بر اَي

 اذهو «دَمَحم اَي هللا ةّمحرب ايشكلا امن ليا لاق ةنَجْلا هللا ُهَلَعْدأَ ىدبع اي تنك

 كازا 7 كي ؛ بح يا ىأب ١ لوي قا هل 3 آل اَدَبَع ةّماّيقْلا ِ هللا ْثَعبي

رف كصتلو دس "بر لرد ٌةَمْمْبل ام يقسم 0 1 ىمعُت
 

 موي مدآ نبال جرختلا :لاق 95 ىبنلا نع هنع هللا ىضر سنأ نع رازسلا ئور

ناويدو حلاصلا لّقعلا هيف ناويد نيراود 5 ةثل ةَماَيقْلا
 نم معنلا ٠ هيف ناويدو هبولذ هيف 

2 

ىف لق هش من رمال ىلا هلا لو هيلع هل
 نم كمل ىلع مصَنلا ناويد 

 م
 رب ل ل مدم لم

ث حلاصلا ُهَلَمَع بعوتست حلاصلا هل هلمع
ىّقبتو تيئوتسا ام كتتزعو لوقتو ىحَنَت م

 

 اي َلاَق دبع محري نأ ىَلاَعَت هللا دار اَذِإَ حلاسملا لَمَعْلا ّْبْهَذ ْدَقَو ملا ُبوُندلا
 هرم م لس

 كَل تبهوو لاَ :ةبسحأ كتاكّيس نع تزواَجَتَو كتائسح كَل تفعاض 56 ىدبع

 .1ىمعت

 نب هللا دبع نع ةحام نباو يذمرتلاو ملسمو يىراخيلاو كدم_ىخحسأ مامإللا ىور

 اًجورَح راثلا لهآ ريخآ معدل ىَنإ» : يلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر دوعسم

جلا الوحم ةئجلا لمآ رخخآو اهنم
ويح راَنسلا نم جُرْخَي لج ةن

 بهذا هَل هللا لوقُيف 

 ص ير.

 ليم يس © يس
 - لع لا اولا ١ ل نلف صرخ ارت 9.

 لوقُيف ىألم اَهُندَجَو بر اَي اي كوُقيَف عجربق ىَالَم اَهَنآ هيَ ٌليَحُيَم اهم 1 ةنجسلا لدا

 تنأو ىب رخستأ َلوُقَيَف اهلاَتْمآ َةرَشَعَو ايندلا ّلثم كل نم نجلا لْمَداَف بهذا هَ * هللا

 . ؛كلُملا
5-2 



 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمضتت اًيوبن اًثيدح نيعبرآ ىف ىئاثلا لصفلا 3

 : 35 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ملسمو ىراخبلا ىور

 ساما لم لم ع يي هزيل لس يس # ما ا« ع 0 ريق سا نا ها م 2 25

 ءامسلا قلخ ذنم ققنأ ام متيأرأ راهتلاو لّيّللا ءاحس ُهَقْفَت اهضيغت آل ال ىَألَم هللا دي

 ضْفْحَي نازيملا هديبو ءالا 07 ةشرع ناكو هدي ىف ام صضغي مل ُهَنِإَ َضرأألاَو

 .«عفريو

 : هل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ملسمو ىراخبلا ىور

 لص رص رس مس نس ريع ١ رس يي سرس راع تى لي سي رسل لصوص را رس ساس |

 اذك بند فرعَتأ ذك ْبْنُذ فرعَتأ ؛ لوقيف هرتسو هفتك هيلع عضيف نمؤملا ىئدي هللا نرد

 . وقس نك سا 0 عت ل م

 لَ اَهئرتس لاق "كلم دق هنأ هنت ىف ىأرو ديون رق ىَتَح بر اىأ ممن ويف

 ىداَتيَف َنوقفاَنْمْلاَو ٌرافكْلا امآو هتاّنسَح باّتك ىَطعَيَف موَيْلا كل اًهرفغأ اَنأو اًيندلا ىف

 .«نيِملاّظْلا ىَلع هللا َُْمَل آلآ ْمهْبَر ىَلَع اوُبدع نيا ءالؤم قئالَشْلا سومر ىَلَع مهب

 لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ىردخمللا ديعس ىبأ نع ملسمو ىراخبلا ىؤر

 سا رس * سا رس ضصطرع نع ااا يع ار شلع كر »عا سا هل » . راه ا ا

 كيدعسو انبر كيبأ نولوقيُف ةنجلا لهأ اي ةنجسلا لهأل لوقَي ىَلََت هللا نإ» : للك هللا

 اًنتيطعأ دقو بر اي ىضْرَت آل اَنَل امو َنوُلوَُيِف متيضْر ( له لوقيف كِيِدَي ىق ُهلُك ريخْلاو

 أو بد اي وُ كلذ نم لصف مهيأ ةلا لوْ كتل نم أ طن مك ان
 تس « رس ا ار رضع ار )ل

سأ الق ىناوضر مُكَيَلَع لحأ لوقف كلذ نم لضفأ « ءيش
 .«ادبأ هدعَب مكيلع طخ

 : هلع 50 لوسر لاق ؛ لاق هنع هللا ىضر ةريرسصص ىبأ نع ملسمو ىراخيبلا ىور

 رطخ لو تعمس نذأ الو تآر نيع آل ام َنيحلاّص لا, ىداّبعل تددعأ ىَلاَعَت هللا لاَق»
 رخل رع

 هوا 4 نم مهل يأ نرش مقتل متكش نإ اوءرقاو ٍرَشَب بْلَك ىَلَع

 م

 ها سادسا © تا را و ُ قرا هلم ار راق

 04 ا أ ا اقل ل م



 - ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمضتت اًيوبن اًثيدح نيعبرأ ىف ىناثلا لصفلا

 رب عارم ا 2 ريع ل ريم ريبام مارب ره رب ها رع

 لوقيف انب ؛د رطتنت لوقت نورظتنت ام لوقيف ثوملسملا نحن لوُقَتَف مثنأ نم لوقف عيفر

 ال مس وقنف هورت ملو هنوفرعت فيك لوقيف معن لوقتف هومتيأر نإ هنوف رعت ل
 5 را 2 تا ل ل

 ! دحأ مكنم سيل هَنَِف مالسإلا رشعم اي اورشبأ لوُقَيَف اًكحاض انل ىلجتيف هل

 .«هّناَكَم اًينارصت وأ اًيدوهُي راثلا ىف 0

١ 

0 

 ىضر ةريره ىبأ نع دواد وبأو ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو دمحأ مامإلا ىور

 ىَهَف باّتكْلا ةّحتاَقب اهيف ارقي مل ةالص ملص نم» :هّيي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا

 كسفن ىف اهأرقا لاقف مامإلا ءارو نوكت انإ ةريره ىبأال لي ةف ماَّمَّت ريغ اًنالَث جاد

 ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمَسَق ىَلاَعَت هللا لاَق» :لرقي لالي هللا لوسر تعمس ىنإف
 5 0 هر لارا م سال يسارا < 5 هيما

 بر هلل دمحلا دبعلا لاق اَذِإَ لآس ام ىدبعلو ىدبعل اهفصنو ىل اهفصنق نيفصن

 ىلع ىتنأ لاق يي نمحرلا ل لاَ اذإو ىدبع ٍينديح لجو رع هللا َلاَق نيملاعلا

- 
 2 رم ا ا

 طارص يشل ةطارتعلا اًندها لاَ اَذإو لس ان دل ىدبع يبد ىّي اذه داق
 *«رصا

 #يصرصا يع « لم * يلا نس 2

 ام ىدبعلو ىدبعل اذم َلاَق َتيلاَضلا الو مهيَلَع بوُضْعَمْلا ريغ مهيَلَع تمعنأ َنيِذْلا

 . ؟لأس

- 

 ما ل ا تالا ً 8
 هللا نإ» : هيت هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره ىبأ نع مكاحلا ىور

 م يرش سال معا كم م لل هم يل 2 . 5 5 0 مسكس م مسا

 ءماعل

قتل نيعستو ةعسن رخخداو قئالَحْلا عيمج ب ةّمحسر مسَقَف ضرألا
 تَناَك اًذِإَ هس
 ا

 ىبأ نع ةجام نبا هاورو .«ُداَبع اهب َمَحْرَي هَ ةمحر ٌةَئام تراصَف ةَمْحَّرلا هذه ب ةَماَيقْلا

 اهنم لن ةَمْحَ ةئام ىَلَمَت هلل نإ : : هلع هللا لرسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره

 اهبو تومحارتي اهبو َنوُفَطاَعَتَي اَهَلَق ماوهلاَو مئاهَبلاو سنإلاو نجلا نيب َ ب ةدحاو ةمحر

 هد سا مم م يسع اسال م 000

محر نيعستو اًعست رخآو اًمدَّلو ىَلَع سَحَرْلا فطعت
 . «ةُمايقلا م موي هدابع اهب محرري ة



 ىلاعت هللا ىل اع ءانثلا نمسضتت ايوبن اني دي جس نيعبرأ ىف ىناثلا لصفلا ار

 نيزر ىبأ نع ىناربطلاو مكاحلاو ةحاسم نباو دواد وبأو دمحأ مامإلا ىور

 امو ةمايقلا موي هب اًيلخم هبر ىري انلكأ هللا لوسر اي تلق :لاق هنع هللا ىضر ىليقعلا

 هب اًيلخم ردبلا ةّليَ َرْمَقْلا ىري مكلك سيلأ نيرر اَبأ ايه :ِدلِلَط لاق هقلخ ىف كلذ ةيآ
_. 

 رس رع

 .«مظعأو لجأ ُهْساَق هللا ٍقلَخخ نم قلن وه امن

 بيهسصص نع نامه نياو ةعرمم نبياو ةجام نباو ىئاسنلاو دمحأ ماموللا ىور

 # 5 2 سلا 2000 7 0 لاا سالما »ب نع ها را ا ص يس سا نس نم

 نإ ةنجملا لهأ اَي داتم ىَداَن َراّتلا راثلا لهأو ةنجلا ةّنجْلا لهأ لحد اًذإ هنع هللا ىضر

 نفس انييِرارَم هللا لمي ملأ رم امو َنوُنوُتيَ وسكر نأ ديري ادعوم هللا دْنع مك
 راس 5

 ام هللاوق هيلإ َنوُرْظْنيِف باجحلا فَشُكَيَ راب نجلا انلوخديو هوجو

 لاق ىمليدلا لورسيف هللا دبع نبأ نع ةجام نباو واد ويأو دما مامإلا ىور

 نأ هللا لعل مئُدَحَف رَدَقْلا نم ءيش ىسفت ىف مقو دق هل تَلَقَق ٍبْعَك نب ىبأ تينأ

 وهو مهبذع هضرأ لهأو هتاوسمس لهأ بدع لجو رع هللا ذأ ول لاف ىف نم بحل
 مارال |

 دحأ لثم تقَفنَأ لَو مهلاّمعأ نم مهل ريش هتمحر تناك مهمحر ولو مُهَل هل ملاظ ريغ

 نكي مل كَباصأ ام نأ ّمَلْعَتَو ٍرَدَقلاب نموت ىتح كن هلا هيف مهلا ليس ىف ابعد
 مس #١

 ب ل 0 تان ا ريش ىلع انش وأو ايمن نكي مل ةلالضا ان انو كان

 ماض لا

 . كلذ لئم او ىبنلا نع - ىقدَسق تبث نب دير اديب 20-6

 مكاحلاو ةجام نباو ىئاسنلاو هةلسدخسو ىدذمرتلاو دواد وبأو لمسحأ مامإلا قىور

 ةجاحلا ةبطح لال هللا لوسسر انملع :لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع مهريغو
 . م ا هزل م سم# سرع ر»# 0# ىن# 9-0 رخل ل

 هدهد ن ه ايشنأ رورش 0 هللاب ذوعلو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحت هلل َدَمَحْلا ا :لاقف

 8 »رع رس 0

 اندحم نأ دهشأو هللا الإ ال نأ دَهْشَأَو ىداه دف هللا للضي نمو ٠ 1 لضم داق هلا



 ها ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمضتت اًيوبن اًئيدح نيعبرأ ىف ىناثلا لصنفلا

 1 مرعام
 سا 2 -

 ناك شا نإ ماَحرألاو هب َنوُلَءاَسَت ىذا هللا اوُقَتا اوئمآ َنِيِنْلا انهي ايه ةُلوُسرَو دْيَع
 قوس دو ريماس ل رام أذ وا ومد

 هنأ لإ نُيوُمَت الو هتاقث قح هلل اوُقَا اوَُمآ ن يذلا هيأ اًيإط ١[ :ءافاا هاًبيقر مُكَيَلَع

 حلصُي هيد الق اوأوُثو لا او اوُمآ نيد اهي اي :نارع لا1 (نوُملمسم
 ضصاس ىلا رع

 «اًميظَع اَروَف َراَق ْدَقَق هلوسرو هللا عطي نمو مكبونُذ ْمُكَل رفثيو مُكلامْعأ ْمُكَل
 3 7 000 بارحألا]

00 
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 لاق :لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ىذمرعلاو دمحأ مامإلا ىور

 هميعّتو هجاورأو هناثج ىلإ رْظنِي نمل ةلرنم ةنجْلا لهأ ىندأ نإ» : ةلللو هللا لوسر

 ٌةَودَغ ههجو ىَلِإ ب نم ىلاَعَت هللا ىَلَع مهمركأو ة ةكس فلا ة ةرس يسم هررسو همدختو

 :|؟؟لل ةمايقلا) رات ابر ىل ىلإ ةرضان ذئموي ةوجو)» ! رق مث ؛ةيشعو

 نع امهنع هللا ىفر سابع نبا نع مكاحلاو ىذمرشلاو دمحأ مامإلا ىور

 ظفحا كلْفَفَحَي هللا ظفحا تاملك كمّلعأ ىلإ ملغ اي) :هل لاق هنأ للاي هللا لوسر

 ل ول ةمأألا نأ معا هللاب نعّتساَف تنعَتَسا اًذإَو هللا لاساق تلاَس اَذِإ ْكَماَجُت ُءدجن هلا

 اوعمتجا رَلَو كَل هللا هتك دق ءيشب لإ ةلوعقني مل ءيشب ود نأ ىلع َْتَحَمَتِجا

 مالفألا َتّقَج كيلع هللا همك : 5 ءيشب لإ ءيشب كلوُرسغَي مل يشب كورسْخَي نأ ىَلَع

 .«(فحملا تَعْفَرَو

 اوُلَس» : لت هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر دوعس نبا نع أم رثلا ىور

 .«حّرَفْلا راظتنا ةدابعلا لمضفأَو لآسي نأ بحي هللا ٌنإف هلمضف نم هللا

 ا 2 . اح ا 00 ٠

 مل نم :لاق ناو هلا لوسر نأ هانم هللا ىبصر ةربره ىبأ نع ىءعمرتلا ىور

 . هيلع بْنَ هللا لاي

 هلا ياس ءاشلا مما



 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمضتت اًيوبن اًئيدح نيعبرأ ىف ىناثلا لصفلا ع

 م م سس سس سس
 ك0

للا دبع نع نسح هانسإب دمحا مامإلا ىور
 عمس هنأ هنع هللا ىضر سينأ نب ه

لا هثلا ٌرشْحَي» : :لوقي َةْلِئَِي ىبنلا
اَمُهُب الرُغ ةارع ةّماّيقلا َمْوَي داَبع

 لاق اد ههنا امو اَْلُق َلاَق 

 « صا ريب رع يس »يم ما يع يع يلا يع رس ره ره لا ل مر © وي مم « م صارم نع 8 رس

 0 ل "ب ءىل عهحب نسل

 مم يم عك نب 7

 لاق الرش ةايغ ىلاث نك فنك ك5 لاق للا لح نب مقا رش 3

 .٠ «تاّكيسلاو تاَنََحْلا

 لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ذاعم نع ىناربطلاو دمحلأ مامإلا ىور

 ةمايقلا موي نينمؤملل ىلاعتو كرات هللا لوُقَي اَم ام لوأي مكنأبلأ منش 54 كل
 0 امو

ْ هاي مم اولي يئاقل متبيح ( لَه َيْؤُملل وعي ىَاََت هللا نإ ل نوُوُ
 لوُقَيَف اَن

 5 ا خا ل ل كس ع سل يع سس ل ا عر

اق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع راجنلا نبا ىور
 195 ىبنلا ىلإ ىبارعأ ءاج ل

 00 ا

 لاَقَق لجو رع ُهللا» 7 لاقف هللا لوسر اي ةمايقلا موي قلخلا بساحي نم لاقف

 ونا مع رس

 . «امع َرْدَق اَذإ مديل نإ لاَقف ىبارعأ اي فيكو َلاَقَف ةبعكلا برو اًنوجَت ىبارعألا

 مل سرس رع لاا هام

 .«هللا ىَلَع لكريم ساَّتلا ىَرأ نوي نأ هس يه : للي هللا لوسر

 هللا طَخَسب سائلا ىضْرأ نم تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىذمرتلا ىور

 4 و 0
 ب را

 . سائلا ةَنوْمَم هللا ءاَفك هللا اضرب ساّنلا طخسأ مو سانا ىلإ هللا هَلكو

ىضر دوعسسم نبا نع هححصو ىذمرتلا ىور
 ىلصأ تنك :لاق هنع هللا 

 ةالصلاب مث ىلاعت هللا ىلع ءانثلاب تآدب تسلج- املف هعم رمعو ركب وبأو يع ىبنلاو

 . ؟هطعت لس هّطْعُت لس» : لو ىبتلا لاقف ىسفنل توعد مث ِةلَي ىبتلا ىلع



 - ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ٍمضتت اًيوبن اًئيدم- نيعبرأ ىف ىناثلا لصفلا

 :لاق امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع ىذمرتلاو دمحأ مامإلا ىور

 هروث نم مهيلع ىَملأَف ةَمْلَظ ىف ُهَقْلَح قل هللا نإ» :ل لوقي لو هللا لوسر تعمس

 مّلع ىَلَع ملقْلا فج لوُقأ كلدلَف لض هأطخنآ ْنَمَو ىدَتْما رولا كلذ نم َُباصآ ْنْمَن

 .«ىلاعت هللا

 اهريغو ةقباسلا ثيداحألا ىف ةنسلاو باتكلا ىف درو ام عيمج - نأ ملعا : هيبنت

 ركذ نم ثداوحلل ىلاعت هتهباشم اهظافلأ ضعب مهوي ىتلا ىنعي تاهباشتملا نم

 ةلورهلاو برقتلاو ايندلا ءامس ىلإ لوزنلاك لاعفألاو مدقلاو ديلاو هجولاك ءاضعألا

 فلسلا نم ةيدمحملا ةمألا تقفتا دق كلذ ريغو بضغلاو كحضلاك فاصوأللاو

 ام ىلإ سايقلاب ظافلألا هذه نم اهمهفنو اهلقعتن ىتلا ةرهاظلا اهيناعم نأ ىلع فلتملاو

 اهنم ءىشب هفاصتا داقتعا زوجي الو ىلاعت هللا ىلع ةليحتسم ىه انسفنأ نم همهفن

 هب قيلت ىرتخأ ناعمب اهليوأت مدع ىلإ فلسلا بهذف اوفلتحما مث روكذملا هجولا ىلع

 عم ىلاعت هللا ىلإ | اهيناعم ملع ضيوفتو هيلع تدرو ام ىلع اهرارسمإ اوبجوأو ىلاعت

 دنع حجارلا بهذملا وه اذهو ةثدانلا ىناعملا نم اهنم رهظي امب هفاصتا ةلاحتسا داقتعا

 ىلإ مالكلا ءاملع نم فلخلا ضعب بهذو نيرخأتملاو نيمدقتملا ٠ نم ةمأآلا روهمج

 مفر» ىتلاسر ىف كلذ تطسب دقو ىلاعت هللاب قيلت ناعمب اهريسفتو اهليرأت بوجو

 «قحلا دهاوش» ىباتك نمض ىف اهتجردأ ىتلا ؛هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا ىف هابتشالا

 راوجو فلسلا بهذم حيجرت ىف ةعبرأالا بهاذملا ةمئأ نع ةريثكلا لوقنلا اهيف تلقنو

 ىتح صوصنلا كلت رهاوظب نيذخآلا ةيوشحلا ةعدتبملا ىلع درلاو فلخلا بهذم

 بناج ىف ةهجلاب لوقلاو هيبشتلاو ميسجتلا ىف اوعقوو هيزنتلاو سيدقتلا نع اوجرمخ

 ةرابع ىلاعت هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا ىف كانه هتلقن امم انه ركذأو ىلاعت هللا
 ىديس

 لوقعملا ليلدلا نم نم اهيف امل ىربكلا نثملا ىف ىنارعشلا باهولا دبع خيشلا هللاب فراعلا



 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمسضتت اًيوبن اًقيدح نيعبرأ ىف ىناثلا لصنلا 3

 سمس سس سس سس سس سس سس ل11

 هللا نم اممو :هنع هللا ىضر لاق لوقعلا هكردت ال ىذلا ىلاعت هللا كلم ةعس نايبو

 تنك نيح نم ىلاعتو كرابت قحلا بناج ىف ةهجلاب ىلوق مدع ىلع هب ىلاعتو كرابت

 دقو خايشألا نم خيش دي ىلع كولسب ال ىب ىلاعتو هناحبس هللا نم ةيانع نسلا ريغص

 قمنا نأ اوتلذو مهلقع ىلع مهمهو بلغف نوصحي ال قئالخ رمأللا اذه ىف كله

 : ىلاعتو كرابت هلوق وحن ءالؤه نع باغو طقف رلعلا ةهج ىف ىلاعتو كرابت

 دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقآ لي هلوقو [15 :قلملا] «برتاو حسو

 ىرخأ نود ةهج ىف ىلاعتو كرابت قحلا زيحت مدعب اًحيرصت ثيدحلاو ةيآلا هذه ىف نإف

 لعج امثإو مكمهو اوفلاخو لفسلا ىف كلذك هوبلطاف ولعلا ىف هنوبلطت امكف ىأ

 سصئاصخ نم نأل الاثم مايقلا نود هبر نم برقأ دوجسلا ىف دبعلا لاح دلي عراشلا

 بارتلا ىف هتساحسم دبعلا رفع اذإف راسكنالاو لذلا فصوب الإ دحأ اهلخدي الآ ةرضحلا

 هابعلا دوهش ىلإ عجار دعبلاو برقلاف مايقلا ةلاح نم هبر نم هدهشم ىف برقأ ناك

 قح ىف ىلاعتو كرابت لاق ةدحاو هتيبرقأ نإف هسفن ىف ىلاعتو كرابت قحلا ىلإ ال هير

 : لجو زع لاقو [80 :ةعقاولا) «نورِصَبَن ذل نكلو مكنم هيلإ برق نْحَنَو)» : رضنحملا

 110 قا «(ديرولا لبح نمط .ناسنإلا ىا .4هْيَلِإْبَرْكآ نْسَنَو
 نم ةهجلاب نيلئاقلا بتك ىف هارت امو كايإف هبلقو ءرملا نيب لوحي هلأ ربخاو

 ىل عقو ام ةروص ناكو ةلوؤم اهلك اهنإف لوقعلا ءافعض دنع ةهحجلاب ةرعشملا ثيداحألا

 ب هتفرص مث هاقعتا ام ىلع هتسقف لجو زع هللا ىف اًموي تركفت ىنأ ريضص انآأو

 كلذ فالخب هللاف كلابب رطعخخ ءىش لك مهلوقبو ١١[ .ىروشلا] «ءيش هلثمك سيل

 لاوحأالا رئاس ىف هقلنأل نيابم هنإو قئاقحلا رئاسل ةفلاشم ىلاعت هتقيقح مهلوقبو

 اهذلأ ام ةفرعم اهل ايف ةدحاو ةلمج. العو لج ىرابلا قح ىف ةهمجلا لقعت ىنع بهذف

 ىلع ىديس ىلع كلذ تضرع ىنإ مث عساولا ءاضفلا ىلإ نجسلا نم تجرخ ىنئأكو



 3 ىلاعت هللا ىلع ءانغلا نمضتت اًيوبن اًثيدح نيعبرأ ىف ىناثلا لصفلا

 هللا ءاش نإو كل تلصح ةميظع ةيانع هذه لاقف هاضرأو هنع هللا ىضر ىفصرملا

 ىلإ شرعسلا ةطيحح نم جرصنا ىل لوقي ًالئاق ةليللا كلت تيأرف تمدنف ادبيأت كديزي

 ليدنقلاك تابلفسلاو تايولعلا نم هلك ىنامثلا دوجولا دجت رظناو كلقعب هجراحت

 نإو هب قلعتي رحخآ امسح دجي ال نيدبألا دبأ دعص نإف ةقالع الب ءاوهلا ىف قلعملا

 ةعس تملعف ركذ امك ىلقعب تجرخف اهبلع رقتسي اًنضرأ دجي ال نيدبألا دبأ طبه

 كلذ ىف تعمجو مويلا كلذ نم ةهجلا مهوت ىنع لازو ىلاعتو كرابت هللا ةمظع

 هجراخن ىسفن ىرأو نيقيب شرعلا لخاد تنك ىنإف نيناكم ىف ىسفن دوهش نيب دهشملا

 دوجولا مقتلاو هاف حتفف قنعلا ليوط ضيبأ ريط ءاج ذإ كلذك افقاو انأ امنيبف نيقيب

 ةسومان تءاج مث اهجراش انأو هتلصوح ىف ىسفن ىرأ ترسف هب راطو هلك ينامثجلا

 ىلع كلذ تصصقف نيعلا نع تباغو هاوح امب رئاطلا تمقتلاو اهاف تحتفف ةريغص

 ىل لاق مث اهلك ةطرولا نم تجرح دق نألا لاقف هنع هّللا ىفر ىفصرملا ىلع ىديس

 الوأ تيأر كنإف كنيع ىف دوجولا رغص املك ىلاعت هللاب كتفرعم تعستا املك

 دهشملا نع كنيع ىف شرعلا رغصف دوجولا عاستاب كتفرعم تعستا مث اًميظع شرعلا

 تعستا مث شرعلا نم رغصأ وه ىذلا رئاطلا تيأر امل رثكأ ةفرعملا تعستا مث لرألا

 ىتلا بببانيلاك روصحملا ريغل ةبسنلاب روصحملا دوجولا ذإ ةسومانلا تيآر امل رثكأ ةفرعملا

 رت مل اهيلع كديب تضبق اذإو ةطباهو ةدعاص اهارت سمشلا نيع ىف ىتلا ةوكلا ىف

 ىنوسلا ىلع نيدلا رون خيشلا ىديس ىلع رمألا اذه تصصق كلذكو اًئيش كدي ىف

 تعمتجا امل مث وجلا ىف ةرذك دوجولا تيأرو ىل عقو اذكه ىل لاقف هنع هللا يضر

 ةيسنلاب اذه حيحص لاقف ةياكحلا هذه هل تيكح هنع هللا ىضر صاوخلا ىلع ىديسب

 دقو ىلاعتو كرابت هللا رئاعش نم هنإ ثيح نم ميظع هلك دوح ولاف الإو ديحوتلا ىلإ

 م
 4 مام ماو هى مكمل هادو مس# ىاسس ٍ

 ["8 جملا بولقلا ىوقت نم اهنإف هللا رئاعش مظعي نموإ» :ىلاعتو كرابت هللا لاق



 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمضتت اًيوبن اًثيدح نيعبرأ ىف ىناثلا لصفلا ا

 دوجولا دارفأ هدنع ربكت ةرذلاك هنيع ىف دوجولا دوهش ىلإ لصو اذإ دبعلا لازي َدلَق
 مظعي ريصصيو ىقرتلا لبق هل تناك ىتلا ىلوألا ةلاحلا ىلإ عجري ىتح اًئيشف اًثيش

 نمؤملا سيل ذإ ىلاعتو كرابت هللا ريقحتب هرقحيو ىلاعتو كرابت هللا ميظعتب دوجولا

 ثيحن نس تادوجوملا نأ هلك كلذ نم دارا لصاحو .بلكلاك شبكلا الو قفانملاك

 ىلاعت هللا هملثع امف اهبتارم ثيح نم امأو هللا تامولعم بنج ىف ىشالتت اهداجيإ

 نم لك نأ ملعف .هب انفيلكت مهفن ام دح ىلع هريقحت بجو هرقح امو هميظعت بجو
 وه امنإو بيصن ةفرعملا ماقم ىف هل سيلف تاهجلا هذخأت ىلاعتو كرابت هللا نأ مهوت

 . ىنارعشلا مامإلا ةرابع تهتنا .اًريبك ولع كلذ نع هللا ىلاعت مسجملاك



 اًيلو نيعبرأ مالك ىف ثلاثلا لصفلا

 هيلع ءانثلاو ىلاعت هديح-وت ىف

 ىنارعشلا مامإلا تاقبط ىف نيروكذملا نيفراعلا ريهاشم رباكأ نم مهتبختتنا دقو

 نيذلا مهو ىبرغملا نامثع ىبأو ديئجلاو نونلا ىذ ىوس اهيف مهبيترت ىلع مهتركذو

 مهتمتخن دقو همكح نمف ىردنكسلا هللا ءاطع نباو ةيريشقلا ةلاسرلا نمف مهب تآ هتتا

 انعفنو نيعمجأ مهنع هللا ىضر همالك لوطل همدقت عم رئاشعلا ىبأ نب دوعسلا ىبأب

 . نيمآ مهتاكربب

 ديحوتلا نع لئثس هنأ نونلا ىذ ىلإ هدنسب ىريشقلا ىور :ىرصملا نونلا وذ
 جالع الب ءايشألاب هعنصو جازم الب ءايشألا ىف ىلاعت هللا ةردق نأ ملعت نأ :لاقف

 نيضرالا ىف الو العلا تاومسلا ىف سيلو هعئصل ةلع الو هعنص ءىش لك ةلعو

 .كلذ فالخب هللاف كمهف ىف روصت ام لكو ىلاعت هللا ريغ ربدم ىلفسلا

 قيقحتب دحوملا دارفإ :لاقف ديحوتلا نع دينجلا لثس :ىريشقلا لاق :دينجلا
 دادنألاو دادضألا ىفنب دلوي ملو دلي مل ىذلا دحاولا هنإ هتيدحأ لامكو هتينادحو

 عيمسلا وهو ءىش هلفمَك سيل :ليثمت الو ريوصت الو فييكت الو هيبشت الب هابشالاو

 ١١[. .يررشلا] ريصلا

 نب نسحلا نب دمحم ركب ابأ مامإلا تعمس ىريشقلا لاق : ىبرغملا نامثع وبأ

 لوقي ىبرغملا نامثع ىبأ مداخن بوبحملا نب دمحم تعمس لرقي ىلاعت هللا همحرر كررف



 هياع ءانثلاو يلاعت هايج وت ىف اًيلو نيعبرأ مالك ىف ثلاثلا لصفلا 1

 :لاق ؟لرفت .شيأ كدوبعم نيأ دحسأ كل لاق ول دمحم اي :اًموي نامثع وبأ ىل لاق

 تلق :لاق ؟لوقت شيا لزألا ىف ناك نيأ لاق نإف :لاق لزي مل ثيعح لوقأ تلق

 ىئم ىبشتراف لاق ناك امك نالا وهف ناكم الو ناك امك هنأ ىنعي نآلا وه ثيح لوقأ

 كروف نب ركب ايأ مامإلا تعمس اًضيأ ىريشقلا لاقو .هيناطعأو هصيمق عزنو كلذ

 ثيدح نم اًئبش دقتعأ تنك لوقي ىبرغملا نامثع ابأ تعمس لرقي ىلاعت هللا همحر

 نألا تملسأ ىنأ ةكمب انياحعصأ ىلإ تبتكف ىبلق نع لار داذدغي تمدق املق ةهجللا

 .اًديدج- اًمالسإ

 هتمص-ر نأ دقتعأ نأ لجو زرع هّللا نم ىيحتسأ ىنإ :ردكتملا نب دمحم لاقو

 .لعف ام لعف ولو نيملسملا نم دحأ نع زجعت

 ىلاع ةسئورعم ىهو الإ ايئدلا تاعاس نم ةعاس سيل :ىعاروألا مامإلا لاقو

 عطشتت اهيف ىلاعت هللا ركذي ال ىتلا ةعاسلاف ةعاس ةعاسو امري اًموي ةمايقلا موي دبعلا

 .موي عم مويو ةعاس عم ةعاس هيلع ترم اذإ فيكف تارسح اهيلع هسفن

 برقم كلم نم ام لوقي ءاطع تعمس :نامعنلا ةفينح وبأ مظعألا مامإلا لاقو

 .هل رقغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ هبلع ةجلا هللو الإ لسرم ىبنالو

 هلإ ال مهفرع نأ نم لضفأ ةمعن دابعلا ىلع هللا معنأ ام : ةنييع نب نايفس لاقو

 .ايندلا ىف ءاملاك ةرحخالا ىف هللا الإ هلإ ال نأو هللا الإ

 الو هقرسعب ال نم دنع هركذأ نأ ىلاعت هللا لجل ىئإ :ثراخلا نب رشب لاقو

 . هفرعتي

 سفرألا لهأ ىلع تبرغ الو سدش تعلل اس :ىرتستلا هّللا دبع نب لهس لاقو

 نإ لوفي ناكو .هترخاو هابندو هتحموزو هسفن ىلع هللا رثؤي نم الإ هللاب لاهج مهو الإ

 هاوس ىلإ ها ا هام أر بلق اأن راهذلاو ليللا تاصعهعاس ىف فسواقلا ىلع عللم هلأ



 ١: هيلع ءانثلاو ىلاعت هديحوت ىف اًيلو نيعبرأ مالك ىف ثلاثلا لصفلا

 ةكردم ريغ ملعلاب ةفوصوم تاذ لاقف لجو زع هللا تاذ نع لثسو .سيلبإ هيلع طلس

 دح ريغ نم ناميإلا قئاقحب ةدوجوم ىهو ايندلا راد ىف راصبألاب ةيئرم الو ةطاحإلاب

 ىلاعتو هلاحبس بجح دقو هتردقو هكلم ىف ارهاظ ىبقعلا ىف نويعلا هارتو لولح الو

 رظني هكردت ال راصبألاو هفرعت برولقلاف هتايآب هيلع مهلدو هتاذ هنك ةفرعم نع قلخلا

 قلخ ىلاعت هللا نإ لوقي ناكو .ةياهن كاردإ الو ةطاحإ ريغ نم راصبألاب نوئمؤملا هيلإ

 ىلاعت هللا عم مهرايتخاو مهريبدت نم باجملا مهءاج امنإو هنع مهبجحي ملو قلخلا

 . مهشيع قلخلا ىلع ردك ىذلا وه كلذو

 زع هللا ىلإ دبعلا هب برقتي ام برقأ نع لجر هلأسو ىنارادلا ناميلس وبأ لاقو

 مل نم لوقي ناكو .هربغ نيرادلا ىف ديرت ال تنآو كبلق ىلع هللا علطي نأ : لجو

 . ىلاعت هللا ركذ ةرفص دجي مل ىلاعت هللا ركذ داضي ءىش لك ركذ هبلق ىف شالتي

 بوبحملاب حرفلا كلذ هثروأ هبلقب ىلاعت هللا ركذ مادأ نم :ىلصوملا حتفلا لاقو

 .هاوس اميف دهز هللا ىلإ قاتشا نمو هايإ هبح كلذ هثروأ هاوه ىلع هرثآ نمو

 فرعيو ءامهفلا مهف مهفيو ءاملعلا ملع ملعي اًدحأ نأ ول :قارولا ركب وبأ لاقو

نيبو هنيب اميف قدصلاب الإ هسفن تاروع نم ةروع رتسي نأ عيطتسي ال رحاس لك رحس
 

 . ىلاعت هللا

 هفنك ىف مالسلا هيلع ىسوم لخدأ ىلاعت هللا نأ الول :زارخلا ديعس وبأ لاقو

 باب هل حتف هديبع نم اًدبع ىلاوي نأ هللا دارأ اذإ لوقي ناكو . لبجلا باصأ ام هباصال

 هسلجأ مث سنألا سلجم ىلإ هعفر مث برقلا باب هيلع حتف ركذلا دلتسا اذإف هركذ

 لالخجلا نع هل فشكو ةيئادرفلا راد هلخدأف بجلا هنع عفر مث ديحوتلا ىسرك ىلع

 ىف عقوف اًيناف راص لئئيحف وه الب ىقب ةمظعلاو لالجلا ىلع هرصب عقو اذإف ةملظعلاو
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 اصخش ةرم تيقل :لوقب هنع هللا يضر ثناكو .هسفن ىواعد نم ئربو هللا ظفح



 هيلع ءانشثلاو ىلاعت هديحوت ىف ايلو نيعبرأ مالك ىف ثلاثلا لصفلا 4

 تلقف نونجملا نم ىردتا ىل لاقو ىلإ تفتلاف نوئجم اي فق هتيدانف نوئجلاب ارهاظتم

 لوقي هنع هللا ىضر ناكو .اهيف هبر ركذي ملو ةوطخ وطخي نم نوئجملا لاقف ال هل

 .اهيلوتم ىلإ اعيمج ءايشألا درو ءىش لك نع دبعلا جورخ“ ديحوتلا ةمالع لوأ

 لوقي ناكو .دحأ هبلغي ال هبر هديؤم ناك نم :قورسم نب سابعلا وبأ لاقو
 امك ىلاعت هللا ركذب ىوقتي نمؤملا لوقي ناكو .اًببس هللا عم كلمي ال ىذلا وه دهازلا

 اهعم نحطيل اًمداخ لاي ىبنلا نم تبلط نيح اهنع هللا ىضر ةمطاف انتديسل عقو

 مداخن نم نسحأ كل نه لاقو ريبكتلاو ليلهتلاو ديمحتلاو حيبستلا ِدْظَو ىبنلا اهملعف

 .ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف بارشلاو ماعطلاب الإ ىوقتي الف قفانملا امأو

 .نازحالاو موههلا رورسلا كلذ هثروأ الإ قحلا ريغب دحأ رس ام لوقي ناكو

 ايست تنمو اذه ّلْبَق تنم ىَتبَلاَبل : ىلاعت هلوق ىف :ىريرخلا دمحم وبأ لاقو

 مالسلا هيلع ىسيع نأ ىلع اهعلطا ىلاعت هللا نأل كلذ تلاق امنإ 08 :ميرم] ©( اًيسْنَم

 دبعُي نمي لمحا ملو ىأ اذه لبق تم ىنتيل اي تلاقف كلذ اهمغف هللا نود نم دبعيس

 ىف وعدي نأ ىنرضي هللا دبع ىّنِإ مالسلا هيلع ىسيع هللا قطنأف ىلاعت هللا نود نم

 ٌْ .ارفكو ًالهج ةيهلإلا

 مِهْيَلَع بات مثال :ىلاعت هلوق ىف :ىمدآلا ءاطع نب دمحأ سابعلا وبأ لاقو

 هللا ىلع دبعلا فطعي مل ةمحرلاب دبعلا ىلع برلا فطعي مل ام [11 :ةبوتلا) اوبل

 هنع هللا ىضر رمعو ةلاسرلا ميسن مشي هنع هللا يضر ركب وبأ ناك لاقو . ةعاطلاب

 مشي هنع هللا ىضر ىلعو ءافطصالا ميسن مشي هنع هللا يضر نامثعو ةوبنلا ميسن مشي

 ىبأ ريجه ناكف مهريجه ىف ةماركلا نم هب اوصخ ام مهتاراشإ نايب ناكف ةبحملا ميسن

 ناكو هللا ناحبس نامثع ريجه ناكو ربكأ هللا رمع ريجه ناكو هللا الإ هلإ ال ركب

 الإ هلإ ال لوقي ناكف هللا ريغ نيرادلا ىف دهشي مل ركب وبأ ناكف هّلل دمحلا ىلع ريجه

 ناكو ربكا هللا لوقيف هللا ةمظع بنج ىف اًريغص هللا نود ام ىري رمع ناكو هللا



 ناحبس لوقي ناكف لولعم هريغب مئاقلاو هب مئاق لكلا ذإ هلل الإ هيزنتلا ىري ال نامثع

 دما لوقي ناكف هوركملاو بوبحملاو عنملاو عفدلا ىف هللا ةمعن ىري ىلع ناكو هللا

 . هلل

 نم هللا هبلسي ىلاعت هللا رمال نمؤملا زازعإ ردق ىلع :صاونلا ميهاربإ لاقو

 مكبر ىلإ اوبينأو :ىلاعت هلوق ىف لوقي ناكو نينمؤملا بولق ىف زعلا هل ميقيو هريغ
 كنم كب عجري نأ ةبانإلا «ةيآلا 666 :رمزلا] 4باّذعلا مكيتأي نأ لبق نم هَل اوملسأو

 .ك م3 نم كيلع قفشأ كبر نأ ملعت نأ ميلستل لاو هيلإ

 ىلإ ةعمجلا نم كلابي رطخخ نإ :هرمأ ةيادب ىف ىرصحلل ىلبشلا ركب وبأ لاقو
 ىنرضحت نأ كيلع مارحف ىلاعت هللا ريغ ةيناثلا ةعمجلا

 بحعم ىقب امل ديرفتلا ناسلب ديحوتلا لمهأ ملكت ول :ىرابذورلا ىلع وبأ لاقو

 تباغ فيك مأ اهتاوذ نع اهتاوذب تينف هبو ءايشألا هدهشت افيك لوقي ناكو . تام الإ

 .ءىش هنع بيغي الو ءىش هدهشي ال نم ناحيسف اهتافصي ترهظ هبو هنع ءايشألا

 ىماسألا اهيلع ىقلأ ىلاعت قا تاذ ةدهاكم ىلإ بولقلا تقوشت امل لوقي تاكو

 هللوإل : ىلاعت هلوق كلذو ىلجتلا ناوأ ىلإ ةرتتسم تاذلاو اهيلإ 0

 كاردإ ىلع اهعم اوففق 5 ىأ «ةيآلا [ا١م٠ *'فارعألا] اهب هوعداف مسحلا ءامس م

 بولق اهل نكسيل قلخلل اهادبأو ىماسألا ىلاعت قحللا رهظأ لوقي ناكو .قئاقحلا

 قلقتي نأ دبعلل هللا تقم تامالع نم لوقي تاكو .نيفراعلا بولق اهب سنؤيو نيبحملا

 .رصبلا حملك هترضح ىف ةنس فلألا ناكل هبحأ ول هنأل لاط اذإ ركذلا سلجم نم

 ما. س . 1 لب ,

 لوقي نأ هللا ريغ ركذي وأ هللا ريغ ىري نمل زوجي ال : جالخلا نيسسحلا لاقو

 . هّللا تفرع

 طش ٠ 8 ل

 هللا نم ءايملا ىف اهنم لوعسسو دحأ أيأب ثوعبسو نانا : ىناتكلا ركب وبأ لاقو



 هيلع ءانثلاو ىلاعت هيج وك ىف ايلو نيعبرأ مالك ىف ثلاثلا لسنلا 4:

 .ربلا عاونأ عيمج ىف دحاوو ىلاعت

 ةفرعملاب هللا دحوت نأ :ديحوتلا نع لئثس دقو نيزملا دمحم نب ىلع لاقو

 كيلقب رلدخ ام نأ ملعتو كيلعو كل ام لك ىف هيلإ عوجرلاب هدحوتو ةدابعلاب هدحوتو

 ةنيابس ىلاعثو هناحبس هفاصوأ نأ ملعتو كلذ فالخب هللاف هيلإ ةراشإلا كنكمأ وأ

 .اًثودح مهتافصي هونياي امك اًمدق هتافصب مهنياب هقلحت فاصوأل

 مل نإف هسفن اهل الوأ كرحيلف ةيلبب مكدحأ ىلتبا اذإ : ىناليحلا رداقلا دبع لاقو

 هبر ىلإ مج ريلف صلخي مل نإف مهريغو ءارمألا نم هريغب نعتسيلف اهنم صلخي

 ميم هنع عمطقني ىتح ربصيلف هبجي مل نإف هيدي نيب حارطنالاو عرضتلاو ءاعدلاب

 ادذحوم ريصصيف العو لج قحلا لعف الإ ىري ال طقف احور ىقبيو تاكرحلاو بابسألا

 ىلاعت هللا هرمأ ىلوت كلذ دهش اذإف هللا الإ ةقيقحمللا ىف لعاف ال نأب عطقيو ةرورض

 هللا هردق رودقم نم طق هسفن زئمسشت ال ايندلا كولم ةذل قوف ةذلو ةمعن ىف شاعف

 الو نئملططتف لفغت الو شتفو نمأت الو فخو نكرت الو رذحا لوقي ناكو .اهيلع

 هللا نإف هب اًذحأ ربخت الو كلذ نم اًئيش عدت الو الاقم الو الاح كسفن ىلإ فضت

 تربخأ امع كديزيف هبلقو ءرملا نيب لوحي ليدبتو ربيغت ىف نأش ىف وه موي لك ىلاعت
 هدعت الو كلذ ظفحا لب كلذب هتربخأ نم دنع لجختف هتابث تليخت امع كلزعيو هب

 ناك نإو قيفوتلا هللا لأستو ركشتف ةبهوم هنأ ملعت ءاقبلاو تابشلا ناك نإف كريغ ىلإ

 نم مكسْنن امإ» : ىلاعت لاق بيدأتو ظقيتو رونو ةفرعمو ملع ةدايز هيف ناك كلذريغ

 ىمعنلا بلج رتخت ال لوقي ناكو 1١١. 3 :ةرقبلا] «اهلئم وأ اهْنم رّيخب تا اهسْنن أ ةبآ

 ةلاح ىولاو اهتهرك مأ اهتبلجتسا ةمسقلاب كيلإ ةلصاو ىمعتلا نإف ىوليلا عفد الو

 ىمعتلا كنءاج نإف ءاشي ام لعفي لكلا ىف ىلاعت هلل ملسف اهتعفرو اهتهرك ولو كب

 ناكو .اضرلاو ةقفاوملاو ربصلاب لغتشاف ىولبلا كتءاج نإو ركشلاو ركذلاب لغتش

 نمهتت الم اًبيرق وأ ناك اًقيدص ناك نم اًنثئاك رض نم كب لزن ام دحأل كشت ال لوقي



 :ه هيلع ءانثلاو ىلاعت هديحوت ىف اّيلو نيعبرأ مالك ىف ثلاثلا لصفلا

 دحأ ىلإ نكست الو ركشلاو ريخلا رهظأ لب هتدارإ نم كب لزنو كيف لعف اميف كبر

 لكو كبر ىوس لعاف ال هيف تنأ ام ىلع ادحأ علطت الو هب سنأت الو قلخلا نم

 رذحاو ١7[ ماعئألا وه الإ هل فشاَك الق ٌرضب هللا كُسسْمَي نإوإل :رادنمب هدنع ءىش

 كدنع هل امع اًيماعتو ةدايزلل اًبلط ام ةمعن كدنعو ىفاعم تنأو ىلاعت هللا وكشت نأ

 كاوكش ققحو كنع اهلازأو كيلع بضغ امبرف اهب ءاردزاو ةيفاعلاو ةمعنلا نم

 نباب لزني ام رثكأو هنيع نم كطقسأو كتقمو ةبوقعلا كيلع ددشو كءالب فعاضو

 الإ كولملا ةسلاجمل حلصي ال لوقي ناكو . لجو زع هبر نم هاوكشل ايالبلا نم مدآ

 ىراعدلا نم اًبيلم الإ ىلاعت هباوبأ ىلع لبقت الف تافلاخملاو تالزلا سجر نم رهطملا

 لفغت الو كمصقيف هئاضق ىف كبر عرانت الو نودلاب ىيضرا لوقي ناكو .تاسوهلاو

 ىلاعت قحلا فطالي ام اريثك لوقي ناكو .كيدريف كاوهب هنيد ىف لقت الو كبلسيف هنع

 تأر نيع ال ام هبلقب ىريف ماعنإلاو ةئملاو ةمحرلا باب هبلق ةلابق حتفيف نمؤملا هدبع

 نود نم سانلا دحأ لأس ام لوقي ناكو .رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو

 نم ففعت امو هربص ةلقو هنيقيو هتفرعمو هناميإ فعضو هللاب هله الإ ىلاعت هللا

 هناحبس هنم هئايحو هناميإ روفوو لجو زع هللاب هملع روفول الإ كلذ نع فغعت

 ةقفش هيف هلأس ام لك ىف هلبع بيجي ال ىلاعت قحلا ناك امنإ لوقي ناكو .ىلاعتو

 بدأب مايقلا نع لفغيو هب ركملل ضرعتيف ةزعلاو ءاجرلا هيلع بلغي نأ دبعلا ىلع

 نع ماعت لوقي ناكو .مالسلاو هبر ريغل نكري ألا دبعلا نم بولطملاو كلهيف ةمدخلا

 كنع هللا لضف بابفق هيلإ رظنت تمد ام كنإف اهنم ءىش ىلإ رظنت الو اهلك تاهجلا

 كلمعب مث كوحمب مث كئانفب مث كنيقيب اهحماو كديحرتب اهلك تاهجلا دسف دودسم

 ٠ ف 0 ب خخ <: 3 8 + ل 1

 ىنيعب اهارتف ميركلا هللا لضف ةهج ىهو تاهجلا ةهج كبلق نويع نم حتفت ذئنيحو



 .ىنغ الو رقف كلذ دعب دجت الف كسأر

 هللا ةردق لهج دقف هللا نود ءىشب ىنغتسا نم :ىكبنشلا دمحم وبأ لاقو

 . ىلاعت

 رثآ هللا فرع نمو اهيف دهر ايندلا فرع نم :ىحئاطبلا روصنم خيشلا لاقو

 ءىش لك ىف ىلاعت هللاب ةقثلا ءايلوألا تافص نم لاصخن ثالث لوقي ناكو .هاضر

 سنألا لوقي ناكو .ءىش لك ىف هيلإ عوجرلاو ءىش لك نع هيلإ دانتساالاب ءانفلاو

 اهنوكس ىف هيلإ اهرظنو هب اهرورسو لجو زع هللا برقل بولقلا راشبتسا هللاب

 .هاوس ام لك نع اهتلفغو

 الو لاقم ىف هتيهام ىربت ال لجو زع ىرابلا ديحوت :رفاسم نب ىدع لاقو

 هتافص ىف مسجب سيل هتاذك ةميدق هتافص لاكشألاو لاثمألا نع لج لابب هتيفيك رطخت

 عسيمسلا وهو ءيش هلْثمُك َسْيَلال :هتاعرتخم ىلإ فاضي وأ هتاعدتبمب هبشي نأ لج
 هتدارإو همكح ىف هل ليدع ال هتاومسو هضرأ ىف هل ّىمس ال ١١[ :ىررشلا] ريصبلا

 مطقت نأ نونظلا ىلعو هدحت نأ ماهوألا ىلع لجو زع هللا لثمت نأ لوقعلا ىلع مارح

 لوقعلا ىلعو طيحي نأ ركفلا ىلعو ركفت نأ سوفنلا ىلعو قمعت نأ رئامضلا ىلعو

 . لكك هيبن ناسل ىلع وأ هباتك ىف ىلاعت هتاذ هب فصو ام الإ روصتنت نأ

 لب لقعلاب كردت ال ةزيزع ىلاعت هللا ةفرعم :ىراجنسلا بهو نب ىلع لاقو

 ةينادحولاب هوفرع موقف برقلا ردق ىلع اهقئاقح. عرفتت مث عرشلا نم اهلصأ سبتقي

 اوفقرف ةمظعلاب هوفرع موقو اوريحتف ةردقلاب هوفرع موقو ةينادمصلا ىلإ اوحارتساف

 نع اوهزنتف ةيهلإلا ةزعب هرفرع موقو هنيع دحأ كردي الأ اونقيأو ةشهدلا مادقأ ىلع

 هعنصو هعادبإب هودهاشف هعئادبب هيلع اولدتساو هعئانصب هوفرع موقو ةيهاملاو ةيفيكلا
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 هوفرع موقو نيكمتلاو تابثلاب هوفرعف نيوكتلاب هوفرع موقو هعنمو هئاطعإ ىف هوأرو
 .رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس ثنذأ الو تأر نيع ال ام هتايأ نم مهارأف هريغ الب

 هتراهط تلمك دق دبعل الإ نوكي ال هلاب سنألا : ىعافرلا دمحأ خيشلا لاقو

 هللا نإ لوقي الجر ةرم عمسو ىلاعت هللا نع هلغشي ام لك نم شحوتساو هركذ افصو

 لامرلا نم قلت ام ددعي ءامسأ ىلاعت هلل نإ لق لاقف مسا فالآ ةسمخ هل ىلاعت

 .اهريغو قاروألاو

 اوطاحأو مهماهفأب قلخلا هكردأ ام لك ءارو قحللا :ىتيهلا نب ىلع خيشلا لاقو

 .مهفراعمب هيلع اوفرشأو مهمولعب هب

 صالخإلا لوقي ناكو .هريغ هعم قبي مل قحلا رهظ اذإ :ىبرغملا نيدم وبأ لاقو

 دحألا فرعي مل ادحأ فرع نم لوقي ناكو .قحلا ةدهاشم ىف قلخلا كنع بيغي نأ

 تاذلا ثيح نم دحأ هب لصتا الو ةردقلاو ملعلا ثيح' نم دحأ هنع ناب ام قحللاو

 .تافصلاو

 ال قحلا شرع لوح نونتدتدي مهلك نوملكتملا :ىوانقلا ميحرلا دبع لاقو

 . هيلإ تولصي

 هللا نود ام لك نإف كالوم نع كبجحي ام لك ضفرا : ىقوسدلا ميهاربإ لاقو

 ملعاو الاح وأ ةصلاخخ ةلماعم كل نأ ىعدت نأ ىمخأ اي رذحا لوقي ناكو .لطاب ىلاعت

 ىذلا وهف تلمع نإو كماقأ ىذلا وهف تمق نإو كموص ىذلا وهف تمص نإ كنأ

 نإو كاقسأ ىذلا رهف موقلا بارش تبرش نإو كارأ ىذلا وهف تيآر نإو كلمعتسا

 كلون ىذلا وهف تلن نإو كتلزنم ىقر ىذلا وهف تيقترا نإو كاقو ىذلا وهف تيقتا

 وهو ةدحاو ةنسح كل ام صاع كنأب فرتعت نأ الإ ءىش طسولا ىف كل سيلو
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 نإو كلبق ءاش نإ كيف مكاحلا وهو كيلإ نسحأ ىذلا وهو ةئسح كل نيأ نم حيحص

 مل ريسفتلاو ديحوتلا ملع ىف نيملكتملاو نيلوؤملاو نيربعملا عيمج لوقي ناكو كدر ءاش

 ناكو .ميلفعلا نآرقلا فورح نم دحاو فرح كاردإ هنك ةفرعم راشعم رشع ىلإ اولصي

 كل فجيو سنولاو نجلا كل مطي هعطأو ءامسلاو نيضرألا لهأ كبحي هببحأ لوقي

 ىلاعت هللا ىلع لابقإلا ىف ريقفلا قدص اذإ لوقي ناكو .ءاوهلا كل عطيو ءاملاو رحبلا

 لوقي ناكو .هلصاري هعطاقي ناك نمو هبحي هضغبي ناك نم داعف دادضألا هل تبلقلا

 ارلصح اذإف وه الإ موقلا بولطم سيلو داهتجالا نع ىنغأ ضاف اذإ ةيبوبرلا ضيف

 انفرص ذم لوقي ناكو .بصن الو بعت ريغ نم ءىش لك هفيرعتب اوفرع هتفرعم ىلع

 .هاوس امع انانغأ هيلإ انممه

 المع سفرألا ءلم نم ريخخ هللا الإ هلإ ال عم بلقلا لابقإ :الخخاب نب دواد لاقو

 عم هللا ىرس ام دوهش مظعألا بنذلا لوقي ناكو .لجو زع هللا نع ضارعإلا عم

 لآ ىجري ةنسح ىلاعت هللا ىلع بلقلا لابقإ لوقي ناكو .هسفنب اًنباث هدوهش ىأ هللا

 لوقي ناكو .ةنسح اهعم عفني داكي ال ةئيس هللا نع بلقلا ضارعإو بنذ اهعم رضي

 : الو هللا لوسر لاق لامعألا نم ريطانقب هللا ىف وأ ىلاعت هلل ةبحملا نم ةرذ عبت ال

 .هبر ريغل ءايشألا ةبسن هبلق ىمعو دبعلا ةلفغ نم لوقي ناكو .ببحسأ نم عم ءرملا

 دجاس تنأو تيبت نأ نم كل ريخ عماط هللا لضف ىف تنأو تيبت نأل لوقي ناكو

 .بنذ وهف ىلاعت هّللا نع كبجح ام لك لوقي ناكو .عكار

 هتلمححو ضرعلا دهشت نأ ةفرعملا قح : ىرفنلا رابجلا دبع نب دمحم خيشلا لاقو

 ١١[ ىررشلا) «عىش هلْثمك سيلا : هناميإ قئاقحب لوقي ةفرعم ىذ لك نم هاوح امو

 ىف هرسأب ملاعلا قرتحال ىلاعت هباجح عفر ولف هبر نع باجح ىف شرعلا ىأ وهو
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 ال ىتح لاجرلا ماقم كل حصيو ددملاو حورلا دمت ال :ىلذاشلا نسحلا وبأ لاقو

 .ىلاعت هللا نود لكلا نم سأيتو كداهتجا الو كدج الو كملعب قلعت كبلق ىف ىقبي

 نإو ءىش ىف ىركم نمأت ال لاقف لجو زع هللا ىدي نيب فقاو ىنأك لوقي ناكو

 : ىلاعت هلوق ةليل تأرق لوقي ناكو اوجرد اذكهو طيحم هب طيحي ال ىملع نإف كتنمأ

 تمنف 115 :ةيناحلا] (اًنيش هللا نم َكنَع اوعي ْنَل مهنإ نوُمَلْعَي ال نيِدَّلا ءاوهأ متت الوإل

 ناكو .اًئيش هللا نم كنع ىنغأ الو ملعي نمم انأ لوقي وهو هل هللا لوسر تيأرف

 ناهربلاو ليلدلا نع كلذب انانغأف ناقيإلاو ناميإلا رئاصبب ىلاعت هللا ىلإ رظننل انإ لوقي

 ناكو .دوبعملا كلملا ىوس ءىش دوجولا ىف له قلخلا ىلع ىلاعت هب لدتسن انرصو

 ةطاحإو ةيمويقلا دوهش نم هب مهققح امل ىلاعت هللا ريغ اودهشي نأ نوققحملا ىبأ لرقي

 راتخملا كلذ نم رفو راتخت الأ رتخناو اًئيش كرما نع رتخت ال لوقي ناكو .ةيمومبدلا

 مهل ناك ام ٌراَْخَيَو ءاَشي اَم قلي كرو :ىلاعت هللا ىلإ ءىش لك نم كرارف
 ناكو .ىلاعت هللا راتخم ىهف هتابيترتو عرشلا تاراتخم لكو [18 :سسقلا) 4ةريخُْلا

 ىسفسنل ىريغ ةعفنم نم سأيأ ال فيكف ىسفنل ىسفن ةعفنم نم تسئي دق لوقي

 نأ هللاب نظلا ءوس نم لوقي ناكو ءىسفنل هوجرأ ال فيكف ىريغل هللا توجرو

 ايندلا ىف هللا هَرِصني ل نأ نظَي َناَك نمل : ىلاعت لاق قلخلا نم هللا ريغب رصنتسي

 ددج لاقف ىلاعت هللا همحر ىذاتسا ىناصوأ لوقي ناكو .ةيآلا ٠١[ جحلا) «ةرهآلاو

 ءىش لك قوفو ءىش لك عمو ءىش لك دنعو ءىش لك ىف هللا دجت ناميإلا رسعب

 نع دعو هتعن ىه ةطاحإبو هفصو وه برقب ءىش لكب اطيحمو ءىش لك نم اًبيرقو

 رودلا نعو تافاسملاب برقلاو ةبحصلا نعو تاهنللاو نكامألا نعو دودتلاو ةيقرظلا
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 ءىش الو هللا ناك نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا هفصوب لكلا قحماو تاقولخملاب

 . كعم

 يم لمس اس ريس 0#

 نم هانعم هير اقرع هسفن فرع نم ثيلح ىنعم ىف ىسرملا سايسعلا وبأ لاقو

 مث نأ ناطيشلا ملع ول لوقي ناكو هتردقو هزعب هللا فرع اهزجعو اهلذب هسفن فرع

 مثال :لاق فيك هارت الأ اهيلع فقول ركشلا نم لضفأ ىلاعت هللا ىلإ لصوت اًقيرط

 تا دج الو مولان تو ما و وفل نيو مهد نيم
 .نيجار الو نيفئاحت الو نيرباص لقي ملو 1 :فارعالا] «نيركاش

 ذإ هيلإ رظنلا نع تنأ بوجحملا امنإو بوجحم سيل قحلا :هللا ءاطع نبا لاقو

 رضاح لكو رضاح هدوجول ناكل رتاس هل ناك ولو هبجح ام هرتسل ءىش هبجح ول

 ءىش الو هللا ناك لاقو .[ :ماعلالا | 4هدابع قوَق رهاقلا وهو» :رهاق هل وهف عيل

 هاطختت ال ميركلاف هريغ ىلإ كتمه ةين دعتت ال لاقو .ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو هعم

 هتلماعم دوجول هب كنظ نسحف هفصو نسح لجال هب كنظ نسحت مل نإ لاقو .لامآلا

 كدنع بنذلا مظعي ال لاقو .اًئنم الإ كيلإ ىدسأ لهو اًئسح الإ كدوع لهف كعم

 همرك بنج ىف رغصتسا هبر فرع نم نإف ىلاعت هللاب نظلا نسح نع كدصت ةميظع

 كحرفت ال لاقو .هلضف كهجاو اذإ ةريبك الو هلدع كلباق اذإ ةريغص ال لاقو .هبنذ

 هللا لئغفب لقال :كيلإ ىلاعت هللا نم تررب اهنأل اهب حرفاو كنم تررب اهنأل ةعاطلا

 ىلع لبقي مل نم لاقو . .سنربا (نوعَمْجَي امم ٌريَخ ب وه اوحرفيلَف كلذبق هتَمْحَربَو

 هتمدقخ قحلا مهماقأ موق لاقو .ناحتمالا لسالسب هيلإ ديق ناسحإللا تافطالمب هللا

 كبَر ءاَطع َناَك امو كّبر ءاَطَع نم ءالؤهو ءالؤه دم ًالكإل : : هتيحمع مهصتخا مرقو

 لإ يا ا

 خبسأ دق هنأ ملعاف اهنع هب ىنغلاو ةعاطلا كقرر ىتم لاقو ٠0[ :ءارسإلا] .(ًروظحم



 هإآ هيلع ءانثلاو ىلاعت هديحوت ىف اًيلو نيعبرأ مالك ىف ثلاثلا لصفلا

 لاقو .ناسحإ هللا نم عنملاو نامرح قلما نم ءاطعلا لاقو .ةنطابو ةرهاظ ةمعن كيلع

 نإ ةعاطلا ىلع كايإ هئازج نم ىمفنك ةئيسن هيزاجيف دقن دبعلا هلماعي نأ انبر لج

 لك ىف وهف هرهق كدهشأ كعنم ىتمو هرب كدهشأ كاطعأ ىتم لاقو .ًالهأ اهل كيضر

 امهنع دوجوم جرخ ام ناتمعن لاقو .كيلع هفطل دوجوب لبقمو كيلإ فرعتم كلذ

 داجيولاب ةلوأ كيلع هللا معنأ دادمإلا ةمعنو داجيإلا ةمعن امهنم نوكم لكل دب الو

 لاقو .هرظن هروصقل كلذف هردق نع هفطل كاكفنا نظ نم لاقو .دادمإلا ىلاوتب اًيناثو

 .هتاذ لامك نع رادلا كلت ىف كل فشكيسو هتانوكم ىف رظنلاب رادلا هذه ىف كرمأ

 هتيبوبر فاصوأب نك لاقو .كيلإ بسنو قلخش كيلع هلضف رهظي نأ دارأ اذإ لاقو

 نيقولخمملل امم كل سيل ام ىعدت نأ كعنم لاقو .اًققحتم كتيدوبع فاصوأبو اًقلعتم

 هرضت الو كتعاط هعفنت ال لاقو .نيملاعلا بر وهو هفنصو ىعدت نأ كل حيبيفأ

 لابقإ هزع ىف ديزي ال لاقو . كيلع دوعي امل هذه نع كاهنو هذهب كرمآ امنإو كتيصعم

 تادارولا ءاقب نبلطت ال لاقو .هنع ربدأ نم رابدإ هزع نم صقني الو هيلع لبقأ نم

 كينغي سيلو ءيش لك نع ىنغ هللا ىف كلف اهرارسأ تعدوأو اهراونأ تطسب نأ دعب

 هلغشتو اركاش هسفنل نوكي نأ نع ىلاعت هللا ىلع ءانكلا هلغشي نمؤملا لاقو .ءىش هلع

 .اركاذ هظوظحلا نوكي نأ نع هللا قوقح

 [*:فسلا) (َنوُرفاَكلا ءرَك َْلو هروُث متم هللاوط :ىلاعت هلوق ىف :افو ىلع لاقو
 نإ كنإف قلخلاب ةناعتسالا ىلع كلمحي اًمامتها كئاش راهظإب متهت ال قحلا بحاص اي

لع تنك نإو اريصن هللاب ىفكو اّيلو هللاب ىفكو هللاب رهظي وهف قح رون ىلع تنك
 ى

تعتم نإ كلذب عتمتت ال كنإف هتعاشإو كلذ راهظإ ىف ببستت الف لطاب ةملظ
 الإ هل 

 نكل بيغلا ىلع الإ دحأ هللا دبع ام لوقي ناكو . اليكنت دشأو اًنسأب دشأ هللا مث ًاليلق
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 ءىش لك دهشت نأب عمجلا ىلإ باب ىدمحملا ىعرشلا قوذلا ىف ىقوذلا عرشلا كل حتف

 ريصتف هتيمويقب كيف اهميقيو كيلع ماكحألا كلت ىرجسي ىذلا وه هارتف كدوبعم نم

 دبعلا دهشب نأ لماكلا ركشلا ةقيقح لوقي ناكو .هارت كنأك هدبعت اذه كدوهش دنع

 هللا الإ ةقيقح هللا ركشي الو هسفنل ركشي امنإف ركش نمو هللا نم ىلاعت هلل هركش
 .اًملع هب طاحي ال دوجوم ىلع ءانث ىصحي نم لوقي ناكو .كلذ نع زجاع دبعلاو

 لامكلا الإ دوجولا ىف دهشي مل رومألاب مئاقلا وه سودقلا نأ دهش نم لوقي ناكو

 الإ قحلا دعب اذامف قحلا الإ ري مل قحلا فرع نم لوقي ناكو .سكتنا سكع نمو
 هنم ام هالوم نع هلغشيف هبحي نأب امإ هرض هالوم ريغب قلعت نم لوقي ناكو .لالضلا

 ىقلي الو هبر ءاقل نود نمؤملل ةحار الف هنزح هب ام هالوم نع هلغشيف ههركي وأ هتنتف

 ملشي نأ دارأ نم لوقي ناكو .ريغلا ةقرافم ىف ريخلا لك ريثلاف هريغل قلعت هيفو هبر

 هبلق نم سنآ اذإف اهب هدمحيو هبر ىلإ اهفضيلف دماحملا نم هيلع هعلخ ام هيلع هللا
 .ىناعملا لك اذكهو ريدقلا وه ىبر لاق ةردق وأ ميلعلا وه ىبر لاق اًملع

 كلدي مل ام لكو رون وهف هللا ىلع كلد ام لك :ىلذاشلا بهاوملا وبأ لاقو

 اممو لوقي ناكو .بعلو وهل ىلاعت هللا ىوس ام لك لوقي ناكو .ةملظ وهف هيلع

 لبق ىلاعت هللا ىلإ رمألا عفريلف هبئاصم عفدو هجئاوح ءاضق دارأ نم نأ حصف هانبرج

 كلذ ىلع لمعاف ةرم لوأ هب قلعتي نم عم ىلاعت هللا ةداع اذكه سانلا هب ملعي نأ

 .ربصلا كلذ ىلع نيعملاو بيرقلا جرفلاو رمحألا تيربكلا هنإف

 ناكو رهاظلا بسحب هفلاخي هنإف ىناليخلا مالك لوأ يف مدقت ام عم اذه رظني

 فصو كلذ نإف هلالجو هلامج ةبحم ثيح نم كبرب نظلا نسحأ :لوقي بهاوملا وبأ

 ءىستف كنع كلذ عطق امبرف كيلإ هناسحإ لجأل كيرب نظلا نسحت الو لوحتي ال هل

 :ىلاعت هلوق ىلبسشلا عمس امل لوقي ناكو ماقملا اذه ةلع نم كلاسلا رذحيلف هب نظلا



 55 هيلع ءانثلاو ىلاعت هديحوت ىف اًيلو نيعبرأ مالك ىف ثلاثلا لصفلا

 مهامامو لو

 ةمبظع ةحيص حاص [157 .نارمع لآ] «ةرخآلا ديري نم مكتمو اًيئَدلا ديري نم مكنمإلا

 امنإ لوقي نامكع ابأ انخيش تعمس لوقي ناكو .ىلاعت هللا نوديري نيذلا نيأف لاقو

 ١١[ :ىحشلا] ثدحُف كّبَر ةمْعنب اًمآوإ» :بقع ١ عرشلا) 6 حرشت ملأ» :تءاج

 تثدح اذإ لوقي ىلاعت هنأك هردص هللا حرش دقف ةمعنلاب ثدح نم نأ ىلإ هراشإ

 .كردص تحرش دقف اهترشنو ىتمعنب

 هداسفو قدصلاو ديحوتلا ىف بلقلا حالص : رئاشعلا ىبأ نب دوعسلا وبأ لاقو

 فرتملا مدع عم ناث هعم سيل دحاو دوهش ديحوتلا قدص ةمالعو ءايرلاو كرشلا ىف

 لذنم صالخإو قدصب ىلاعت هللا ترفغتسا ول لوقي ناكو .ىلاعت هللا نم الإ ءاجرلاو

 ىرافغتسا ىفو ام ىسافنأ نم دحاو سفن روتف ريغ نم قلخلا ءاهتنا ىلإ قلخلا ءادتبا

 لب كلجأل كركش نوكي نأ رذحا لاقو لجو رع هللا نع هيف تلفغ دحاو سفنب

 ىل ٌركشا ْنَأل ىلاعت لاق اذهلو ركشلاب كل كبر رمأل الاثتما كركش لعجا
 ١5[. نامقلا

 ةلاسر هنع هللا ىضر بتكو ىنارعشلا لاق :رئاشعلا ىبأ نب دوعسلا ىبأ ةلاسر

 اهيأ ىنتلأس دقف دعبو هتاكربو هللا ةمحرو ىخأ اي كيلع مالسلا هناوخإ ضعب ىلإ

 لرقنف ًالاثتما كل وعدن نكلو ءاعد هل باجي نأ نم لقأ دبعلاو كل وعدأ نأ خألا

 هقيفوت نم كالخأ الو هردقب كاضرو هركش كعزروأو هركذ ىحخأ اي هللا كمهلأ

 هدهعب ىفو نمت كلعجو هتقيلخ نم دحأ ىلإ الو كسفن ىلإ كلكو الو هتفرعمو

 بدألاو قدصلاب بلطلا يف لجو زع هللا دارأ نمم كلعجو هلعفو هلوق ىف قدصو

 لامتحاو ةحلاصلا لامعألاب ةرخآلا رادلا دارأو قيدصتلاو ةعباتملاب 115 هللا لوسر دارأو

 نم نيلجولا ىلاعت هّللا ركذب (نيبظاوملا ىأ) نيرتهتسملا نم كلعج ىدالا كرتو ىذألا



 هيلع ءانثلاو ىلاعت هديح وت ىف اًيلو نيعبرأ مالك ىف ثلاثلا لصفلا ه4

 ىلع ىلاعت هللا نيرثؤملا ىلاعت هلل نيقدصملا لجو زع هلل نيصلخملا ىلاعت هللا ةيسثحن

 هاوس نم مهبولقو دقحلا نم مهنطاوب تلخ نيذلا مهقوقح ىلع هقح نيمدقملا مهسفنأ

 نوصصختي الو نومحازي الو نورثأتسي ال نيذلا نيدلا ىوس مهالوم نم بلطت ملو

 مه نيذلا نوئزحي ال هريغ دقف ىلع نوحرفي ال هريغبو نوديري ال مهالوم ىوسلو
 الو نيملسملا نوحصني نيذلا نوقفري مهبو نوقفشي يو دمحم ةمأ عيمج ىلع

 نيملسملا تاروعلو نورتسيو نوضمغي هيف نم بيع نعو نوفنعي الو نوفرعيو نوحبقي
 هلل مهبضغ نيذلا نوبقاري تانكسلاو تاكرحلا عيمج ىف ىلاعت هّلل مه نيذلا نوعبتي ال

 ال نيذلا ىوه ريغ نم لجو زع هلل مهاضرو ءوس ىنمت الو دقح ريغ نم ىلاعت
 مهتقاط بسح ىلع ةعيرشلا تركنا ام الإ نوركني ال ةعيرشلا هب ترمأ امب الإ نورمأي
 ملاظلا نوتقميو ملاظلا نم ملظلا نوضغبي نيذلا مثال ةمول هللا ىف مهذخأت ال نيذلا

 مهيلع هللا بوتي وأ اوملظي ال ىتح ةملظلا زيجعت ىلاعت هللا نولأسيو هنومظعي الو

 ىف نيدهازلا نومكحي دلي هللا لوسر لوقو ىلاعت هللا لزنأ امب نيذلا اوفوتي ىتح
 هنوضري ام الإ مهالوم نم نوري ال نيذلا قحلا ىلع مهتيلكب نيلبقملا قلخلاو ايندلا

 نم ىخأ اي كلعجو هنوشحوتسيو هنوهركي ام الإ مهسوفن نم نوري الو هنوئسحتسيو

 كش ال نيذلا نيقدصملا مهدنع ةمهت ال نيذلا نيهزتملا مهدنع كرش ال نيذلا نيدحوملا

 نيذلا نيعبنملا مهدنع روتف ال نيذلا نيبلاطلا مهدنع نايسن ال نيذلا نيركاذلا مهدنع

 ليم ال نيذلا نيعناقلا مهدنع مهسوفن ىلع ةقفش ال نيذلا نيرثوملا مهدنع عادتبا ال

 مهدنع طخس ال نيذلا نيضارلا مهدنع ةعزانم ال نيذلا نيِمّلسملا مهدنع ىوسلا ىلإ

 نيذلا مهدنع ةعناصم ال نيذلا نيحصانلا مهدنع ةظلغ ال نيذلا قلخلل نيمحارلا

 لايصخن الو ةيفيك مهلابب رطخي ال نيذلا مهتيعأ بصن ةمظعلاو مهمزإللم فوخلا

 مهالوم ىوس مهيضري ال نيذلا ةداعلل نيكراتلا ةعاطلل نيظفاحملا نم ىحنأ اي كلعجو



 هم هيلع ءانثلاو ىلاعت هديحوت ىف اًيلو نيعبرأ مالك ىف ثلاثلا لصفلا

 نوفتقيو نوضغبي الو نودقحي ال نيذلا مهاوس الو هل مهحاورأو مهسوفن نوضري الو

 فلسلا لضفبو .نودوي ةبارقللو نومحرتي ةباحصلا عيمج ىلعو نودتقي هبو عراشلا رثأ

 تلخ نيذلا مهنوقسفي الو مهئارهأب الو مهئارآب نيملسملا نوعدبي ال نيذلا نوفرتعي

 رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمآ نمل هينمت وأ ءوسلا نظ نم مهئطاوب

 نوري الو ايندلا ةنير مهبجعت ال نيذلا ةمحرلاو ةقفسشلا الإ مهنطاوب ىف سيل نيذلا

 حيحصلا الو اًحيرتسم اهيف حيرتسملا الو اكلم اهكلم الو اًينغ اهينغ الو اًزيزع اهزيزع

 نويلاطي نيذلا ءىش هعم ام هنال اهريفاذحب ايندلا لخنأ نم نومحري نيذلا ىفاعم اهيف

 فوخ الو موسقم لجال مه مهقحلي ال نيذلا مهسوفنل نوبلاطي الو قوقتللاب مهسوفن

 اوفلاخو تبهذ ىتح مهقالخأ اوقنو ترمغنا ىتح مهتافص اونياب نيذلا قولخم نم

 نوببحعيو همعن مهنوركذيو هقلخخ ىلإ لجو زع هللا نوبيجي نيذلا تمدع ىتح مهسوفن

 هتمدخ ىف مهريصقت نم راذتعالاو هتمعنب فارتعالاو هتعاط ىلع مهغحب هيلإ هقلح

 نيملسملا ىذأ نع ةفوفكم مهحراوجو سانلا لاومأ نع ةضوبقم مهيديأ نيذلا

 مهللا نيمآ اًمفصو اوفع الإ ءوسلا نع نولباقي ال نيذلا ةحار يف مهعم نوملسملاو

 تيأر امو لمكلا قالخأ نم ةلاسرلا هذه عيمجو تلق ىنارعشلا مامإلا لاق ىهتنا نيمآ

 . امهنع هللا ىضر ىعافرلا نب دمحأ ىديس نمو هنم اًثالخأ عسوا ءايلوالا ناسل نم

 ىبأ نب دوعسلا ىبأ ىديس مالك اًبيرقت نيرهش ذنم تلقن نيح تنك :ةمتت

 مث اهباب ىف ةديرف اهنأل اًنضيأ اهلقنأ نأ ىل رطخ هذه هتلاسر لبق روكذملا رئاشعلا

 حيحصتلا لجأل ةعبطملا نم قاروأالا ىنتءاج ةدملا هذه ىفو اهلقن نع تضرعأ اهلوطل

 اهتلمج يف تررمو ه ١74 ةنس ىلوألا ىدامج ١17 سيمخلا ءاسم يف اهتححصف

 ىف اهلسرأل ىدنع ةححصملا قاروألا تيقبأو روكذملا دوعسلا ىبأ ىديسس مالك ىلع



 ةليل ةليللا هذه رحس ىف ىمانم ىف تيأرف ةعبطملا ىلإ ةعمجلا وهو ىناثلا مويلا حابص

 هتفيلحت هنع هاقلتو اًنآرق لمع دق رئاشعلا ىبأ نب دوعسلا ايأ نإ لوقي ًالئاق نأك ةعمجلا

 اهتديقف رجفلا ليبق ايؤرلا هذه رثأ ىلع تهبتناف هتبسن مث مانملا ىف همسا تفرعو نالف

 وه نآرقلا اذهب دارملا نأ مونلا نم ىهابتنا رثأ ىلع ىل رطحنو نايسنلا فوح ةقرو ىلع

 دق انأهو اهتابثإ "ىلع تممصو اهنأشب مامتهالا ىلع ىل هيبنت كلذ نأو ةروكذملا هتلاسر

 ىف همسا تركذ دق تنكو ةرخآلاو ايندلا ىف اهفلؤمبو اهب نيملسملاو ىنعفني هللاو اهتبثأ

 همالك لوطل اًيلو نيعبرألا هب تمتخ اهتبثأ املف ىئارعشلا تاقبط يف هبيترت ىلع هلحم

 هنع هللا يضر هتامارك لجأ نم ايؤرلا هذه تناكو ريخلا ةمتاخ تناكف ةلاسرلا هذهب

 . هتاكربب انعفنو



 عبارلا لصفلا

 دعب تاعقاولا ةيعدألاو ءانثلا نم اهيف ام ةيسنو ةعبسلا داروألا تسرهف ركذ ىف

 مهنع هللا يضر نيفراعلا ءايلوألا نم اهباحصأ ىلإ ةيوبنلا ثيداحالاو ةينآرقلا تايآلا

 .دارأ نمل كلذ ةعجارم لهستل داروأالا ىف اهلثمو اذادعأ انه عضاو نيعمجأ

 ةيوبنلا ثيداحألا : لوألا درولا

 ىلع هنع هللا يضر ىناليخلا رداقلا دبع انديس مظعالا ثوغلا ءانث نم عومجم

 تاضويفلاب ةامسملا هداروأ ةعومجمم ىف ةروكذملا هبازحأ ضعب ىف هتيعدأو ىلاعت هللا

 ذوحنأم وه ام نيب تلصف دقو ىرداقلا ليعامسإ ديسلا عمج ةيرداقلا رثآملا ىف ةينابرلا

 دحاو ىلول بازحأ ةدع نم تذخأ اذإ ىتأي اميف تلعف اذكهو ةلقنل نييزح لك نم

 اذكهو عجسلا ىلع تامالع ةعوضوم لا مرجدلا ريغ ىهو اظقنب امهنيب لصفأ ىنإف

 . ةطقنب نيثيدح لك نيب تملصف

 دقو مهنع هللا ىضر نيسحلا نب نيدباعلا نير ىلع انديسل ةفرع ءاعد نم ذوخأم

 .ليلج ءاعد وهو هدنسب جلا باتك ىف ءايحإلا حراش هركذ

 موي أرقتل ءايحإلا نم جحلا باتك ىف ىلازغلا مامإلا اهعمج ىتلا ةيعدألا نم

 .حلاصلا فلسلاو 308 ىبنلا نع ةروثأم ىهو ةفرع

 ليوط ءاعد وشهو هنع هللا ىضر دعس نب ثيبللا مامإلا ءاعد نس ذوسخأملا ءانثلا

 تلعب سس ثيللا ابن رجس مسا هسيلعو ةيويدنلا ةبتكملا ىف بازحأ ان وه جوس لح هتخسنتسا



 اهباحصأ ىلإ اهتيسنو ةعبسلا داروألا تسرهف ركذ ىف عبارلا لصفلا هراب

 ددمب هنع هللا يضر هرصع دعب تثدح امنإ بازحألا نأل ءاعدلاب هنع انه انأ تربع امنإو

 فسأاتو رصم ىف ىعفاشلا مامإلا هكردي ملو كلام مامإلل ارصاعم ناك هنإف ةلواطتم

 ملعأ هللا بزحلا اذهو ةمألا ةادهو ةمئالا رابك نم هنع هللا يضر ناك هنأل كلذل

 تارابعب ىلاعت هللا ىلع ليمج ءانث وه هنم هتذمنأ ىذلا ءانثلا نكلو هيلإ هتبسن ةحصب

 وأ هل تناك ءاوس ةلوبقمو ةنسحتسم لاح لك ىلع ىهف ةعيدب بيلاسأو ةغيلب ةحيصف
 . هريغل

 ةيوبنلا ثيداحألا : ىناثلا درولا

 داروأ نم هتعمج هتيعدأ ىف ىبرعلا نب نيدلا ىيحم انديس نيفراعلا ناطلس ءانث

 ام لقن نكمأف ةيعوبسألا هداروأ نم خسن ٍةدع ىل رسيت دقو هنع هللا ىضر هل عوبسألا

 نود رهاظلا بسحب ولو هانعم مهفي ام ىلع ترصتقا دقو ةحصلا هجو ىلع اهنم هتلقن

 .ةقيقحلا ءاملعب اهمهف صتخي ةقيقد ناعم هل ام

 ىهو برولقلا ةراهط هباتك ىف هنع هللا ىضر ىنيريدلا زيزعلا دبع ىديس ةاجانم

 اهركذ دقو بيكارتلا عدبأو بيلاسألا حصفأب ءاعدلاو ءانثلا نسحأ ىلع ةلمتشم

 ىنثأو جحلا باتك ىف ءايحإلا ىلع هحرش ىف اهتمرب ىديبزلا ىضترم ديسلا ةمالعلا

 ىلاعت هللا ءايلوأ رهشأو ربكأ نم وهو اهفلؤم اهيف كلس دقف كلذل لهأ ىهو اهيلع
 .كلذب اهل دهشي اهأرق ىتم ميقتسم مهفو ميلس قوذ بحاص لكو كلاسملا نسحأ

 ةيوبنلا ثيداحألا : ثلاثلا درولا

 هبازحأ نم اهتبختنا هتيعدأو هنع هللا ىضر ىلذاشلا نسحلا ىبأ ىديس ءانث

 ىلع قفتا دق رخخافم ْئأآو رخافم ةقيقتحلا ىف ىهو ةيلذاشلا رخافملا ىف ةروكذملا ةريهشلا

 ملفعأ هنع هللا ىضر وهو ءاحلصلاو ءاملعلاو ءايلوالا عيمج اهيلع لابقإلاو اهلوبق

 نافرعلا روحب نم رحبب هبازحأ نم بزح لك ىفو نأشلا اذه ىف اًراهتسشا ءايلوألا



 هه اهباحصأ ىلإ اهتبسنو ةعبسلا داروالا تسرهف ركذ ىف عبارلا لصفلا

 راج وه ام نود ىنعملا رهاظ وه امم ىلاعت هّللا ىلع ءانثلا هيف ام ىلع اهئم ترصتقا

 انناهذأ ةدوصقملا اهيناعم كردت ال ىتلا ةرهابلا تارابعلا نم ةيفوصلا حالطصا ىلع

 ءانث نم هتلقن امب هيف تيفتكا درو ةعبسلا اذه ىباتك داروأ عيمج ىف سيلو ةرصاقلا

 ىضر هبازحأ نم هتذخأ امب هيف تيفتكا دقف درولا اذه ىوس ىلاعت هللا ىلع دحاو ىلو

 اهظافلا ةحاصفو اهبيلاسأ نسحو ىلاعت هّللا ىلع اهيف ءانثلا ةرثكو اهترثكل هنع هللا

 بازحا نأ ملعاو رحبلا بزح حرش ىف قورز دمحأ خيشلا ىديس لاق اهيناعم ةعاربو

 حيولتو ةقيرطلا فيرعتو هجوتلا بادآو ملعلا ةدافإ نيب ةعماج هنع هللا ىضر خيشلا

 ىلع ةنيعملا اهتسخخو سفنلا ةراقح ركذو هئايربكو هتمظعو هللا لالج ركذو ةقيقحلا

 هلوصح هجوو كلذ نم رارفلا قيرطو قلخلاو ايندلا فصول ةراشإلاو اهلئاوغو اهعدخ

 ديحوتلا ةصاخن ىلع ةلالدلا عم اهنم لصنتلا هجوو بويعلاو بونذلاب ريكذتلاو

 .هبلاطمو عرشلا عابتاو هصلاخو

 ةيوبنلا ثيداحألا : عبارلا درولا

 هنع هللا ىضر ىسرملا سابعلا ىبأ ىديس ءايلوألا نايعأ دحأ ريبكلا فراعلا ءانث

 .ةيلذاشلا رخخافملا ىف روكذملا هبزح ىف

 هنع هّللا يضر ىردنكسلا هللا ءاطع نب دمحأ خيشلا ىديس هللاب فراعلا ةاجانم

 وهو ريبدتلا طاقسإ ىف ريونتلا هباتك هب متخ ىذلا هؤاعد اهيليو مكحلا هباتك رخآأ يف

 ىناعملا ةلازجب راتما دقو ءايلوألا ريهاشمو نيفراعلا رباكأاو ةيفوصلا تاداس نم

 ةروهشملا همكح ىف اميس الو هبتك عيمج ىف بيلاسألا ةعاريو ظافلألا ةحاصفو

 نم هنع هّللا يضر هتارابع ىف ام كردي ميلس قوذ هل ناك نمو ةروطسملا هتيعدأو

 .هب انعفنو هنع هللا ىضر هريغ مالك ىف دجوت املق ىتلا ةوالطلاو ةوالحلا

 هللا دبع ىديس ءايفصألا تاداسو ءايلوألا ةمئأ دحأ ريهشلا ريبكلا فراعلا بزح



 اهباسصأ ىلإ اهتسسنو ةعبسلا هاروألا تسرهف ركذ ىف عبارلا لصفلا

 . هعمجأب هيزحن تركذ دقو هنع هّللا ىضر ىعفايلا

 بهاوملا ىبأ نيدلا ىفص دمحم ىديس ريهشلا مامإلا ريبكلا ىلولا ءانث نم

 بازحسألا يف هلع هللا يضر هتئاسلو ةيئادرفلا بزح هيزح ىف هنع هللا ىضر ىلذاشلا

 اههذم كساو لك ذإ ناشتإلاو قيشقحتلاو نافرعلاو ةحاصغلا ىف افو ىلع قكدسيس لثم

 نم وه اذه ةينادرفلا ببزحاو نابعو ةدهاشم نع ىكحي اغإ رباكألا ءالؤه سم امهريغك

 رداقلا دبع خيشلا هنفبلان حرش هلو اًمفيأ هريغ ىلإو لب هيلإ ةبوسنملا بازحألا لجأ

 نأ ىلاعت هللا ءاش نإ تادصحق ىنإف دعب امأ هتيلطحخ ىف لاق ةيويدخما ةبتكملا ىف دوج وم

 انتودقو انذاتسأ فيلأت ةينادرفلا بزح ىناعم نم ءىش ضعب ىلع فيطل حرشب ملكتأ

 ىنشي ليشأو عسانا درفلا ثوغلا بلحدقلا فراعلا لماعلا ملاعلا مامإلا انيبرمو انتليسوو

 بها وملا وبأ نيقراعلا ذانسأ لاق نأ ىلإ ليمتطا ءانثلاو حدملا لئافلأ سس هلهأ وره اع هبلع

 هليق تهيب ام لاق نأ ىلإ روكملا براس ىلع ىنثأو ةنغ هللا ىضر نيدلا ىغص ليوحعم

 مل ةيناد رسفلا اين روس ىف 2 ىبنلا ىاع ىتالص لوقي هللا كوحسر هفلؤم ايتكلنسع سس هلغم

 ىلذاشلا ىش رعلا تروقاي نقىديس فراعلا داتسألا ةرصضحس ىف هأرق هفلأ الو لاق اهب قبسأ

 هللا متف مث ىرصخأ اًبازحأ كل اندهش بهاوملا ابأ اي هل لوقي هربق نم باطخلا عمسف

 .نيرادلا ةداعس ىف اهتركذ ةروكذملا هتالصو .ها اهلثمل قبسي مل اًبزح- رشع ىنثاب هيلع

 ةيوبنلا ثيداحسألا : سمانا درولا

 نيققحملا ةيفوصلا رباكأو نيفراعلا ءايلوألا دارفأ دحأ مامهلا مامإلا ىديس ءانث

 ىنعملا اذه ىف انه هّنلا ىضر هناسلو حتفلا ببازحس ىف اشصلا رحب امو ل هجم قديس

 هتحاصفقو «هتفاالبب ءاملعلاو ءايلوألا رهب 56 بيجع نأسل قئاقحلا ىف ملكتلا ىفو

 . ىنعملا نم رهالظ وه ام هنم مهفي ىنبملا حيصف وه ام ىلع انه هنم هتذحتأ اميف



 د اهباحصأ ىلإ اهتبسنو ةعبسلا داروألا تسرهف ركذ ىف عبارلا لصفلا

 ىف فلتخي ال ىذلا ريهشلا ريبكلا ىلولا دسألا نبا دسالا مامهلا مامإلا ءانث

 ءانكلا ابزح هيزح ىف هلبق روكذملا افو كمحم قديس نبا افو ىلع ىديس لحأ هلضف

 امهاللك لمكأ وه وأ كافرعلاو ةحاصفلا ىف هيواسيو لجأ وأ هيبأك هنع هّللا ىض ر وهو

 مل مهنأب نوققحملا ءاملعلا رقتو هتاضويف نم نوفراعلا ءايلوألا دمتست نافرع رحب

 هيبأ تارابعك هتارابع نم ريثكو قيمع فوصتلا ىف ذ مالك هلو هتاقيقحت .صضعب ىلإ | اولصي

 نم موهفم وه ام ىلع هبزح نم ترصتقا دقو قيقحتلاو قوذلا لهأ الإ اهمهفي ال

 هترابع نم بولطملا ةياغ ئراقلا غلبيو هتحاصف نم بولقلاب ذخخأي يذلا ليما ءانثلا

 .هعاضوأو هبيلاسأ نسحتسنتو ةعامسو هتءارق حاورألا ىلع فخ هتعاربو

 ةيوبنلا ثيداحألا : سداسلا درولا

 قئاقح هيزح نم ىركبلا نسحلا ىبأ نيفراعلا جات هللاب فراعلا مامإلا ىدبس ءانث

 .راونألا بزحو تاالامكلا

 ا ءاملعلاو ركل ءايلوألا دحوأو م ةمئأ دحأ مامإلا نبا اعدل ءانث

 قحلا ل نع هللا ضو كاسل للا بزب لع ف ايي كا : هلبق روكذلا

 كلذ لك ىف ديرف ةيوفطصملا هحئادمو ِةّيلقي ىبنلا ىلع ةالصلاو ىلاعت هللا ىلع ءانغلاو

 مامإ وهف ء ءاحصتنلاو ءاملعلاو ءايلوألا رباكأ نب ءم لجأ اذهب هيلع لمضفي د ارثنو اًملظن

 نسحلا وبأ ىديس نيفراعلا جات مامإلا هوبأ ناكو كلذ عيسوج يف هريصع ىف ةمئألا

 ةعيرشلا ىف ةعفقانلا تافلؤملا نم امهنم دحاو لكلو كلذك هنع هللا ىصض ر ىركبلا

 ىمسملا هيزح اهلجأ بازحأ ةمداع نسعحلا ىبأ ىديسل تيار دقو ريثك عاىش ةفيقحلاو

 ةعومجمم نم ةلوقنم هنم ةخحسنت : ىدتعو نيسارك وحت ىف لوطم وهو تاالامكلا قث

 .٠ رصم ىف ةيمومعلا ةيويدنلا ةبتكملا ىف ةدوجاوم



 اهباحصأ ىلإ اهتبسنو ةعبسلا داروأالا تسرهف ركذ ىف عبارلا لصفلا ا

 بزحو ءايضضلا بزح هيبزح ىف ىركبلا نيدباعلا نيز هللاب فراعلا ىديس ءانث

 ىركبلا دمحم هيبأ بازحأ كلذكو ةيويدخلا ةبتكملا نم امهتخسنتسا مسا هل سيل رخآ

 مهباقعأو مهفالسأك مهو نيعمجأ مهنع هللا ىضر هلبق نيروكذملا نسحلا ىبأ هدجو

 ركب ىبأ انديس ةلالس ةصالصح مهو ال فيكو قيقحتلا لهأ ءايلوألا رباكأ لجأ نم

 .نيعمجأ مهتاكربب انعفنو مهنعو هنع هللا ىضر قيدصلا

 ةيوبثلا ثيداحألا : عباسلا درولا

 بزتحلا اذهو ىنارعشلا باهولا دبع خيشلا ىديس هللاب فراعلا مامإلا بزح

 طخب هفيلأت نم بتك ةعومجم ىف هتدجو دقو ىهلإ ىهلإ هلوقب ىلاعت هللا هيف ىجاني
 ىنارعشلا باهولا دبع خيشلا انالومو اندايس بزح هتروص ام هلوأ يف بوتكمو ميدق

 نم هللاب ذوعأ كدراو نم كتقافإو ركذلا سلجم بقع لوقت ىلاعت هللا همحر لاق

 مث ةحتافلا رخخآآ ىلإ نيملاعلا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب ميجرلا ناطيشلا

 هماتخ دعبو بزحلا رخخآ ىلإ دوجوم بلطلا لبق تناو كبلطن فيك ىهلإ لوقت

 :ىنارعشلا مامإلا فلؤملا مالك نم حشوملا اذه بوتكم

 ليلخ اي شيعلا منغاف  ليلقلا الإ ىقب ام ليخحرلا مايأ ناسح

 ميهو حرفاو شعتلاو

 قارتحا مايأ كلت -قارفلا مايأ لبق قالتلا موي ملئتسغا

 ْ ميسعنلا موي مئتغاف
 بيرغ ىقبت نأ لبق 2 بيطو برطاو شعتناو بيبحللا مايأب شع

 مانالا نيب بيرغ وه ماقلملااذه لحخخدو 2 مادملا قاذ نم لك

 ميدلن مهنم هلام



 ب اهباحصأ ىلإ اهتبسنو ةعبسلا داروالا تسرهف ركذ ىف عبارلا لصفلا

 نوثتملا بيرانتمآ  نوصملارسلارهظم 2 .نوكت نأ تدرأ نإ

 ميدح اي امارسغ تم

 امو هيف ىنف دق | اًمرْثغمابص ّقباف ىمح بوبحملل سيل
 ميدقلا دهعلا ريغ

 رضح وأ باغ نإ وهف 2 ريغلاو ريغلا قراف روصلا ىذه احم نم
 ىلا

 هريغو ديلي ىبنلا نع ةروثأم تاولصو تاوعدو تايآ نم هعمج رحآ بزح هلو

 نيميركلا نيكلملا ىلع مالسلا هلوأ ىف لوقي ىذلا وهو روهشمو عوبطم ىناثلا وه اهو

 . نيظفاحلا نيبتاكلا

 دحأ ىحراتخلا دوعسلا ىبأ دمحيم ريهشلا ريبكلا فراعلا ىديسل ىوكشلا بزح

 نيتخسن ىلع هتحح ص دقو بازحألا لجأ نم اذه هيزحو ىنارعشلا مامإلا حخياشم

 .هعمجأب هتركذو

 هذهو هنع هللا ىضر“ بلاط ىبأ نب ىلع انديسل بوسملا ىفيسلا بزحلا ءانث

 ناريبكلا نابطقلا نافراعلا نامامإلا اهربتعا دّقف رهاظلا ءاملع اهربتعي مل نإو ةبسنلا

 دقو امهيتقيرط داروأ ىف هالحتدأف ىناجتلا سابعلا وبأ ىديسو سيردإ نب دمحأ ىديس

 بازحألا شماه ىلع ةعوبطملا هتلاسر ىف بارتلا ليعامسإ خيشلا ىديس ركذ

 ىفيسلا بزحلا ىوري هنع هللا ىضر هنأ سيردإ نب دمحا ىديس ةمجرت ىف ةيسيردإلا

 هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع انديس نع ناجلا بطق نع رهو ىرديجملا خيشلا نع

 .ههجو هّللا مركو هنع



 ميحرلا نمحرلا هللا مس

 هللا ىلع ءانثلا عماج نم لوألا درولا

 لابو دعت كلاي نيالا موي كلام مسيحّرلا نمْحّرلا َنيِمَلاَعْلا بر هلل ُدْمْلا)»

 مهل بوَُُملا ريغ مهيلع شل ندا طارص مقتل طارسصلا ندا نيمتست

 «ميحرسلا نمحرلا َىه الإ هلإ أل دحاو لإ مكهلإو)» [؟ - ١ :ةمئافللا 4َنيَّلاَضلا الو

 تاومّسسلا ىف ام هل مَن الو نس ُهُدْخاَت آل مويقلا ىحسلا وه الإ هل [ آل هللا د :ةرقبلا]

 الو متل امو مهيدي نيب ممل ناب الإ دنع مقلي ىذا اذ نم ضارألا ىف انو
 لص مج اس ل

 ريم 3

 هدوؤي الو ضئرألاو تاومسلا يسرك عسو ماش امي الإ هملع نم ءىشب نوُطبحي

 لس لم -

 3 ثول مساع م

 نو ضْرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل ال "ه0 ٠ ةرقبلا] :(ميظتعلا ىلَعلا وهو امهظمح

 هللاو ءاشي ٠ نم بالعيو ءانشي نمل رفيف هلا هب مكبس اَحي ه هونت وأ مكسشلآ ىف ام اودي

 للاب مآ لك نوئمؤملاو هّبر نم ِهْيَلِإ لِزْنَأ امب لوسرلا َنَمآْريدَت ءىش لك ىَلَع

 انبر كنارشغ اًنَْطأَو انْممَس اوُلاقو ُهلْسُر نم دّحآ َنْبَب قرن ال هلئسرَو هنو هتكئالمو

 سرس اه نايل نأ لأ فلكي ال مسني

 البق نم َنسْدَّلا ىَلَع هتلَمَح اَمَك اًرنصإ اَنْيَلَع لمْحَت الو انبر انأَطْحأ وأ نإ انلخاؤت

 اف اال حلا ساو ل ”دغأو ان ”دطأو هب الة ل اب الو

 اولوأو ةخكئالملاو َوْم ذلإ : هلإ آل هنأ هللا دهش إل امك 184 .هرقبلا] .6نير فال مقا ىلع

 !اذه تار ل16 مالسإلا هلل دنع نيدلا نإ ميكحلا زيزعلا . وه لإ هلإ آل طلاب امئاق ملعلا



 وه هللا ىلع ءانثلا عماج- نم لوألا درولا

 موسم اذ مه

 انشق ْنَم زعتو ءاشت نئم كلملا عزنتو ءاشن نم كلملا ىتؤت كلملا كلام مُهّللا لقال

 جلوُتو راَهَّسسلا ىف َلْيَللا جلو ريد ءىش لك ىَلَع كْنِإ | رْيخلا َكدَيب ءاسشق ْنَم لذتو
 راع ص ىلا صل ار ل الل ضصاامس 0 م

 ءاّشت نم قرتو ىحلا نم َتْيَملا جرو تّيملا نم ىحلا جرخُتو ٍليَللا ىف راها

 م هيل ريم ْمُكسنَأ نم لور ْمُكءاَج دعت 0٠ ل :ارمع لآ «باسح رغب

 2 كم امص م علان يم
 0 هلإ ال هلل بْن لق اوَلوَت نق ميحَر "فوم َنينمْؤُمْلاب ْمُكيَلَع ”صسيرَح منَ

 نيح هللا َناَحيَسَف) 0854 - 1؟8 :ةيوعلا] «ميطملا شررعلا بر وهو تلكَ هيَلَعوه
 وق بم لل ما ن7

 نوره نيحو اًيشعَو ضرألاو ا هلو نوحبصت نيحو نوسسمت

 َكلَدكو اهم دْمَب ضرألا ىِْحُب و نب لا جرو تملا لا عرش

 اعادصتم لا اذه اَنلْرْنَأ ولإط .انو ٠١ ا

 وه لإ داب ىلا ل ري ملت ال رعت دما كلتو هللا ةيسخ ةيسشخ- نم

 سودقْلا كلملا وم الإ : هلإ آل ىذا هللا وه مسيحارلا نمحارلا وه ةداهتشلاو بيلا ملا

 قلاتخلا هللا وه نوك رشي امع هللا ناَحْبس احبس رّبكتملا رابجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا / | مالسلا

 يلا وُهَو ضْألاو تاوسمّسلا ىف امل يسُي ىتشملا مْ ايئمألا هَل وصلا ىلا
 وسل

 مل دمصلا هللا لأ للا وه لق ميحرسا نمْحرلا هللا ملسيإل .[14 - 159 رفا «ميكحلا

 ميحرسلا نمحرلا هللا مسي ١-4[ :صالخإلا] *#كحسأ وفك هل نكي ملو دّلوي مّلو دلي

 ىف تاَناَْلا رش نمو بَقَو اَذِإ قساع رش ني قتال نم قل هر ةوعأ لقا

 ل يضر نا اوني 1١- ١ قلثلا| ١ «دسح اذ | .رماح رش ناو لقملا

 مك

 لك ١ سانا 4 ساّنلاو لسلام ساّنلا رودص

 هال ىلع انثلا عما أنآ ءاح هممأج



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم لوألا درولا و

 ةيوبنلا ثيداحألا

 هم نا تت لس يا يكل مل سس سن ىبإ عمم

 قراوأم نيو ةهاعم أ "لع نم "كلالج ةكرتو "كتراهلم ةمططعم "كف روي وأ ل مم وجل كالا نو ييراعا رزاطسو ييركلا هج ويو يللا والو ةرعآ
 ىذَآلَم تنأو ثرْغأ كبف ىئاّيغ ًتْنأ نحر اَي ٍريَخب قرْطَي اًكراط الإ ِراَمَتلاَو ليتل

 قاّنعأ هَل تعضخو ةربابجلا باقر هَل تلد ْنَم اي ُدوعأ كبف ىذاّيع تن ُذ لأ كبف

 ةلرخل ع فار يعنالاو رف ناش نيو فرط فو كي مكب وأ نعال
 َكْواَتَتَو ىراعش كركذ ىرافسآو ىنعظو ىرار كو ىموتو ىراهتو ىليأ كررح ىف ان

 م ساع» «# ري سا ل ما . « 0 2 و 9. . رم يع 0-0 رع م رح نبذ يزخ نم ىنرجأ كيل اهرطو اول ام اح لإ ل ىر

 ريكي كنم ىل دعو كتيانع ظفح ىف ىنلشدأو كظفح تاقدارس ىلع برضاو ةلدابع
 يما # نع صا ر# لظرعا ل 5 سس لم نب سم يلس#رسصا # أ رى م اس6 5-5 2 ع 75 2 لماما م

 كيّلإو تومت كبو اًيحت كبو انيسمأ كبو اًنحبصأ كب مُهّللا .نيمحارلا محرأ اَي
 هاما ا# نب 7 .٠ 57 2 5 ور م سم : 1 ّ 7 0 سام هع ع ََّ ٌُ

 بيَغْلا ملاَع ضرألاو تاومّسلا بر مُهَّللا .ديري ام لَعْفي هللا الإ هلإ ال .روُشُتلا
 : 7 0 8 0 06 م ' 06 8

 0 م .٠ ريع 8 رار تل نا ل ا ا ا ا ل ل ل لن نم كلآست اَنِإ مهَّللا .تنأ الإ

 هلإ آل نأ دهشأ هكيلمو ءىش لك بر تنأ ةداهشلاو
 سا لق دسار هم لس لع هل ول ل . 5 را هل 52 ماو ل امها سا شاش سا ّ - هرم

 كيبن هنم ذاعتسا ام رش نم كب ذوعتو َدليَلَص هللا لوسر دمحم كيبت كلاس ام ريخ
 2 ىَ لس # سس رع رص مج مما سا رق سا لم 0 سن »هم ها لص يصوم يب 00 7 را يف كراع

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو غآلبلا كيّلعو ناعتسملا تنآو يلي هللا لوسر دمحم

 ا

٠ 

6 

 نيف 2 00 رو سا سو 0 5 نم لإ # خامل هارب ك ما نصا مرت سارت للا م ع هع

 ىبر تاحييس . ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحتعلاو ءانئا ثاحيبس . هدمحيمي هللا ثاحبس

 9 02 « سا ساس ان 7 ع 6 1 سس هس 2 1 هامان

 ىمحلو ىرصبو ىعمس عش .ىلعألا ىبر ثاحعبس ميلظعلا ىبير ناحيس .ةهدمحبيو
 م و و لل ل

 ما ل ما م تت 0“ يم سا # ونا ع 03 رم . هلم | لس يمص يح مس يصار ل

 بر نسوداق م وبس . نيملاعلا بر هلل ىمدق هب تلقتسا امو نىبصق و ىمظعو ىمدو

 ريخزلا ا يس يسرع را #8 رس رس يارا يس يل م را < سا ع و مسك سس » ضارب « د 52 ل 00

 هرهغتسنو هئيعتسلرو هدمحعت هلل دمحلا .ليكولا معلو هللا ىبسحسم ء حورلاو ةكتالملا

 . هام + سم يلم 1 5 ياهو هيمن مم رع » 1 مسوس .َ 9 4-5 0 مع . 5 ما مشع

 يشع هما ما صا سا ريد < ساو 2000 سر اع ين علل ري يع ع سل سرب هللا يات عا خا مس

 هدبع اذمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هَل ىداه َالَق



 5 هللا ىلع ءانثلا عماج نم لوألا درولا

 هه 3 رار ريف سر

 دَشَر دقق هلوُسَرو هللا عطب نم ةعاسلا ىَدَي نيب اريذتو ارسيشب قحلاب هلسر هلوسرو

 سا هرب »رم كرها سا 0 .
 نمم اَنَلعِجَي نأ ىَلاَعَت هللا لست اًئيش هللا . رضي الو هَسقَن الإ مضي ال هْنِإَف امهصعي نمو
 سا سا ل 2 م
 هلل ُدَمَحْلا .هلو هب نحت | اَمَنإَف طقس ؟بدتجيو ةتاوضر ىغتبيو هلوسر عيطيو هعمل لمي

 نحل لمَ تنأو هم هَ ام لإ لهس ل مهلا .تاَملاصلا مدت همني ىذا

 لو لوح آلّو تنأ ّذلإ تائيسلاب بهذي الو ْتنأ الإ تانسحلاب ىتأُي هل مُهَّللا .ةاهَس .
 ا

 34 مسرع . اع

 .ديعب ريغ اًبيِرَق ايو .ديرَف لك بحاص ايو .ديحو لك سنؤُم اي مهّللا .هللاب الإ ةَوُق

 اي .ماركإلاو لدلَجْلا اذ اي ٌموُيق اَ , ىح اي بولْغَم ريغ اًبلاَغ ايو بئاَغ ريغ ادهاش ايو
 رم مات

 الإ هلإ آل .ماَعْنإلاَو لوُّطلا اذ ًّى .ماركإلاو لدلَجلا اَذ اي يضرألاو تاومسلا ميد

 ام اذه ىلع كيني "ول .َنيفئاَخْلا سينأو .َنيريجَتسملا ٌراَجَو . نيجّشللا ٌرْهَظ ّتْنأ

 بلا الإ ةّميظَعلا بوثذلا ري ذل ُهنإَف ىل رشا ميظَع اي ٌميظَع اي ىف ىلع تين
 ىنمحراو ْماَري ال ىذّلا كتكرب ىفُنكاَو مانت ال ىتّلا كلنيعي ىسْرَح ١ مهللا ميِظْعْلا

 اًمّدنع كل لق ىَلَع اهب تْمَعْنَأ ةمعن نم مف ىئاجر تنأو كله ا أ الق ىلع كرش

 هتمعن دنع لق نم اّيَق .ىِربص اسمدنع كَل لق اهب ىنتيلتبا ةيلب ن ه مكو . ىركش

 ىلع ىبار نم ايو .ىنلذخي ملف ىربنم هتيلي دع لق نم اي ٠ . ىسِرحَي مْلَق ىركش

 آل ىتَلا ءاَمْعَتسلا اَذ ايو .اَدَّبأ ىِضَقْني اي آل ىذا فوُرعمْلا اذ اي .ىتحضفي ملك اًياطخلا

 تيم امك دَمَسُس انيس لآ ىَلَعو دّمَحُم ندي ىلع ىلصُت نأ كلاسأ .اًددَع ىَصْحُت

 ءادعألا روحُت ىف د كيو يس ديس أ كنإ ميهاربإ اًندْيس ىلع تمحرو تكرابو

 دنس اي هل َدَحآ آل أم َدَحَأ اي دحأ ٌدْيَ 2 ىفكي الو دحأ لك | نع ىفكي نم اي . نيرابجلا

 دَق امم هْيلَع اَن ام ىلع ىنعأو هيف انأ امم ىجَت كنم الإ ءاَجرلا مطقنا هَل دنس آل ْنَم

 حلاصل ىندا للا .نيمآ نيمآ ا دمحم اًندّيس قحييو ميركل كهجو هاجب ىب لت

 مهللا . تنآ لإ اهئيس ىنَع فرصَي كلو اهحلاصل ىداهي ل هنِإَف قالخألاو لامعأللا

 اري ْمْلَبي اَعَالَب مُهَللا . ىلَمَع نم ىدنع ىّجْرأ كّيمْحْرَو ىبوُنُذ نم مْسْوأ كُترْْخَ



 هضم »نإ

 كتاسآ ىَنِإ مهلا .ريدق ءىش لك ىَلَع نإ ريخلا كدي اًناوضرَو كنم ٌةَرفْغَمَو

 ّبلُط اذإو اَهَل لذ ءىَش ىَلَع عضو اذِإ ىتلا ةَيركْلا ةديمحلا اهلك ىَنسُحْلا كئاَمْسأب

 لأسيو اذذكو اذك ىب لعفت نا) تقرص تاّكيسلا اهب ةعرد 08 تكردأ َتاَنَسَحْلا اهب

 كّمكَح ىف سفاَم كدّيِب ىتيصان كاتس نباو كدبع او كدبع ىنِإ مُهّللا .(هتجاح

 وأ كباتك ىف هنن 8 كسفن هب تيمس كَل وه مسا لكب َكنامأ كَواَضَق ىف لدع
 تاس لج وم

 3 نارقلا لمح نأ كدنع بلا ملع ىف هب هب ترّئأتسا وأ كقلتخ نم ادحأ ُهَتمْلَع

 ءىَش همسا 3 رضي آل ىذلا هللا عساي سه باَهَدَو نزح لَجَم ىرصَب رونو ىبْلَ

 ثدمشرلا وه لإ هلإ ذل ىَدْلا هللا وه . ميلعلا عيبسلا وهو ءاّمّسلا ىف لو ضرألا ىف

 ئىرابلا قلاَخْلا ريكتملا رابجلا َرِيِزَعْلا نميهملا نمؤُملا مالا سوُدُقْلا كلَمْلا ميحأرلا

 عقارلا ضفاخلا طساَبْلا ضباَقْلا مياعْلا ماَتْمْلا قاررلا باَهوْلا راَهَقْل رات روصملا

 رولا ميلثعلا مي اَسْلا رسييخلا فيطّللا لَدَعْلا مُكَحْلا ريصتبلا عيمسلا لذُملا .رُِمْلا

 عساولا بيجملا بيلا م ءرَكْلا ليلجلا بيِسَحْلا تيقملا ظيقحملا ريبكلا ىلا روكشلا

 ُدِمَحْلا ىلَوُلا نيتَمْلا ىوَقْلا ليكولا قحلا ٌديِهَشلا ثعابلا ديِجَمْلا دودولا ميكحلا

 ُدَمَّصْلا دَحاَوْلا جاما دجاولا ميلا حلا تيِعُمْلا ىيِحَسْلا ديعملا ٌةئدبملا ىصخمللا

 باوَتَلا ربل ىلاَعَتمْلا ىلاولا نطاَبلا ُرماَّظْلا رخآلا لوألا رخخؤملا مدقمْلا ٌردتقمْلا رداَقْل

 ىنغملا يتلا عم هاجعلا طسقملا ءاركإلاو ؛ لالَجْلا وُذ كْلُمْلا كلام فوعرلا رمل مقتنملا

 .روبصلا ٌديشرْا ثراَوَلا ىَقاَبلا عيدبلا ىداهلا 0 ْعفاّنْلا ٌراّضْلا عاملا



 4 هللا ىلع ءانثلا مماح نم لوألا درولا

 مَلَو دلي ملو ادلو الو ةَبحاص َدِخَتَي مل ىذّلا .دّمصْلا درَمْلا .دحاولا هللا ره م ناسا ر# عا » عسل ص يعم تم مج ل 1 9 2 3 ريس اه ع ع8 لام 0 سس خو سا

 لقملا هلو .اًيلُمْلا تاقملاو .ىَّنُسْلا ءانْسألا هل .نَحنأ اًوفك هل نكي ملر دلوي

 *ىش هلكمك سيل . ميكحلا زيِزعلا وهو ضرألا ىف امو تاومسلا ىف أم هلو . ىلعألا
7 0-09 

 7 .ريبَخْلا فيطّللا َوَهَو راصبألا كردي رهو رابصبألا هكردت ل ريصتلا عيمسلا وهو نار صاع

 كئامسأبو ' كب انآ ابر .مسسيلع ءىَش لكب وهو نطاَبلاَو ره الدلو رخآلاو لوألا
0 

 تن امو َكهّْجَي لالجل ىنَبَي اََك .كلتاذ رع ىف فوصوم هب تلا امو .ةكتاثصو

 كبشكيَو كب اَنَمآ . كتيهوُلأ لامك ىف كب ( قئاللا وه اَمكَو .كتيبوبر ميظع ىف لمأ هل
 ها رب عن ع

 هلدنع نم هب ءاج اميو .كلوسرو كدبع ملَسو هيلع هللا ىلص دمحمبو كلسرو

 . ىلعألا كملع ىف وه اَم ىّلعو ٠ . ىضرتو بحت امكو .كلوُسر دار هو كدارم ىلعو

 3-5 هلا

 اء لك لق لرألا ده م .ءامسلاو ضرألا موي اي . ىفخخأو رسلا ملاع ا

 قرف رِهاَقلاَو نعش لك نود نطابلاَو .ءىش لك قرف ٌرِهاَظلاَو . ءىش لك دعب رخآلاو

 2 25 ل 1-5 اي 2 ل

 زيرتع اي كلم اي . رامتلاو ٍلِبَللا ريدم اي . رارسألا ملاع اي ٠ رارنألا رون 3 .ءىش لك

 م 2 رم اس 5

 زاتس اي .برللا "بل اي بوُيْعْلا ْمالَع اَي .رافغ اَي ردو اي مير ايا راق اَ 2

 1 .بايرألا بر اي .برُثلا رافع اَي . بويعلا
5 

 اي ٠ باسحلا عيرس اي . باتكل اتكلا لزم
6 5 

 ا

 م 2 0 5

 اذ اي .ناثم اَي نا اي بيِجُم اي بيرق اي حر اي ميحر اي .باجأ ىعد اَذِإ نم

 ةيلو داك َكيلَعَو .تاَعتسملا تن آو نشا ال موق اب رح ان ماقإلاو ؛ لالَجملا

 ديؤم اي .رسيصت اي عيمس سا 1ي .ميلع اي ميلح اي .ميظَع اي ىلع اي كلب الإ وق الو َلوَح

 رع أ ل ب هر س١ . ميحر اي نمحر اي موق اَي وح اي . ريدق اي

 اًنمقأو . كيَلِإ كرونب اًندها مهّللا :٠ ماركإلاو لالجلا وذ كير مسا كرب طاب اَي ماظ

 .لرمأل ةعيلطم اًنسوُفُنو .كركذب ةبطر اًنَتئسلأ لعجا مُهّللا َكْيَدُي نيب ةيدوبعلا ىدصب



 هللا ىلع ءانثلا مماج نم لوألا درولا أد

 2 نم 2 س9 ََ ىعا# ري مح نق ل 1

 . كبرقب ءامصعتم اًنرارسأو . كتدهاشمب ةمركم انح 58 اًنحاورأو . كتف رعمب ةءولمم اَنَب اًنَيَوُلكَو

 'يَلَق هركسي ال نم اي .ريدق ءىش لك ىل اع كنإ كيدل (ديِزمو َكاَيْنَد ىف ادهز اتقزراو

 هدادمإب الإ دوجو ىقبي الو .هراربإو هفطّلب الإ دبع اَيحَي الو .هرارقو هبرقب د

 ساده نس

 اي .هرارسأو هتاجاتمب .رايضألا َنيِبَرَقَمْلا هءايلوأو .داربالا هدابع ء سنآ نم ١ 5 .ورافظإو

 باب أ بز .هريدفت قياس ٠ .هريبدت فطُل ميظَعب لك . . ىضَقو ردو قام ل

 لوح الو ميظعلا ى اعلا تنأ .كباَتج ريغ هل هَجَوَتأ بانج ىأو .كيباَب ريغ دصقأ

 تنأو هيأ ْنَم ىلإو .دوُصْفَمْلا بلا تنَ دصْفأ ْنَم ىلإ ! بر .كب ًذلإ اَنل وق الو
 ىلع قيقح بر .دوجملاو ٍمْكْلا ١ بحاص تو ىنيطعي ىدْلا سو ُفوُيمَمْلا حملا

 لكوَتَي هيلع ْنَم اي .كّيَلَع ذل "يوتا ةبآ لع مرآلو .كْيَلِإ لإ ىكَتشأ أ لآ

 .ثوُجارلا قلعتي هدئاوع ليستسو همرككي نم ا .دوُقئاَحل جني يل نم ا دوك
00 

 . قاطع عسول نم اي .انوراسممملا نيتي موو تيس ميسو ورق نالوا

 عفر هيّلِإ نم اي .ٍلئاَسَمْلا ةَياَغَو ىوكشلا ىهتنم كيلإو .لئاتلل لوذبم كُلضَفَو
 لس سيم ل8 ل خل # يب 2

 . ىلعألا رظنملاِب وه نم ايو . .ىريو عمسي نم اي ٠ . ىوجتلاو رسلا ملاع اي . ىوكشلا

 سا اي .ءاقبلاو ماودسلا هَل نم اي .ىتسحلا ءامسألا هَل نم اَي . ءامّسلاو ضرألا بر ا

 ميرك اي .باتجلا ميلظع اي . بايرألا نر اي .باسحلا عيرس اي .باجأ ىعد اذإ

 نع اي .ةوامْعتو هدوج ةيرملا عسوو .هؤاطغعو لعق دابعلا رَمْع نم اي .باهو

 اي هللأ اي .نارفغْلاو ةمحرلاو .ناسحإلاو دوجلا بحاص اي كومْحََي ا اي ميرك اي . ناَنَم

 ىف لج أ . .نىع ا اوس بو هولا ىف لم ب ين ناقل عابر مالا ام

 ري 0 1

 لاَ نس _ . ىركشلا هيلإ مقر 58 كا لَم ما سمبل "انقل هم لاك



 ا/اآ هللا ىلع ءانثلا عماج نم لوألا درولا

 َكْمَرَك الإ َسْيََ .هيإ ابا مرو فلا ست نم مق له ما . هيلع ريقفْلا دِبعْلا

 ركتشأ ْنَس ىلإ ب .ِهيلَع راجي آلَو ريجي نم اي هيلإ لإ هنم اجلس ال نم اَي ةلدوُجو

 . غتسأ نم مأ .رصاتلا ( ىلولا تنآو رصنتسأ نب نمب مآ . رداقلا ميِلَعْلا تنأَو ىتَلاَح

 ربجي ىذا اَذ نم مآ .رتاسسلا ميِرَكْلا تْناَو جلا نم ىلإ مأ . رظاتلا ىوَقْلا َتْنَأَو

 5 .رفاَغلا ميحارلا تنآو ىبْنُد ميظعع ُرِفْغَي ىَذّلا اَذ نم مأ .رباج بوُلقلل تنآو ىِرَسَك

 هداّبع قوق ويه دم اَ .رئاَمّسْشلا نوُنْكَم ىَلَع ْملَطُمْلا وه نم ا . رئارسلا ىف اًمِب اًملاَع
 يسر رج

2 

 ره ما 5 د

 ىَلَع كتردقب ءىش لك بر اي كلآسأ .رخآلاو ءىش لك لبق لوالا وه نم ا .رهاق

 اي ءىش لك توكلم هديب نم اي ءىش نع ىلأسَت ذل ىّتح ءىش لك ىل رفغا ءىش لك

 تل إلا هام ل ما وول و ول مكر لسا

 مءىش هدوئي ال ”ءىش هنع بزعي الو ءىش هبلغي الو ءىش هعفنب الو ءىش هرضي ال

 ماس رع مد سال ً

 نم اي ءىش ه هزجعي الو ءىش ههبشي الو ءىش نع ءىَش هلغشي الو ءىشب نيعتسُي الو

 ىل لهسو ءىش لُك رض ىنَع فرصا ءىش لك ُديلاَقَم ٠ هديبو ءىش لك ةيصانب لخآ وه

 لك ديمو ءاىش لك اعدت ءىلش لك ىصْحْسَو ءئىش لك اقف وه ّنَم ايو ءاىنش لك
 امام ولا

 يش لك ىلع ديهشو ءىش لكِ ٌريصيو ءىش لكي طيحلتو ءاىلش لعب ميلَعَو اتش

 مئاقو ءىش لك ثراوو ءىش لكي رِيِبحَو ءىش لكِ افيطلو ءائش ّلُك ىَلَع بيقَرَو

 لك نم كنسأبق كنم فتاح ءاىتش لُكَو ءىش "لك نم نمت كن ممّن .ءىتش لك ىَلَع

 نإ | مش لك نوُكلم هديب نم ا ءائتش لك ىل رفغا كم ماش لك فوتعو ءاىش

 هلل ُدَمَحْلاَ .تاحبسلا هَل نم لالي يلي اسست هللا َناَمْبْس .ريدق ءىّش لك ىَلَع

 يا مار 6

2 

 ديحوُت هللإ الإ هلإ الو ٠ . تالاّسْلا عيمج ىَلَع ُهدرَم ِفاَكيو همَعن ىفاوُ ارسيثك المح

 ربكأ هللاو . . تاهيشلاو ماَهْوألاو نوُطلاو دكوُكُشلا نم نيقْيلا نسب هبلق ٍصْنَخُس قّشحم

 هللاب لإ هر ةلو لوح آلو . . تاهجلا لكي طيحُم ُكودُم وه لب ريو طا نأ

 ريبكلا هللا تْنأَق ءاَمَظعْلاَو ءارّبكلا ىَلَع َتْمَظاَمَت انهلإ . تاَجّرَدلا عيفر ميظعلا ىلَعْلا

 اصْمْلا ىَلَع تنمو .ميرْلا ىلا هللا تْنأَق ءاينغألاو ءارقفلا ىلع تْسرْكَتَو . ميظعلا
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 مّلعأ تنأو اًنرهجو اًنرس مَعَ . ميحارسلا نمحرلا هللا تن كتمحر ةعَسب نيعئاّطلاو

0 
4 
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 .كريدقتو كتئيِعَم عَم هل ةدارإ الو .كريبدَت مم دبعْلل ريبدت الو .ميلَعْلا تْنأَف نم ان
 اما رس ل

 .تاعونصملا تفرع اَمَل كعنص ةّمكح ًالولو .تاَقوُلْحَمْلا تناك اَمَل كدوُجو ال

 لل رع ع فيس

 هنيجحو كتف رعَمل رادلا هذه ىف هثزربأو . تائّيسلاو تانَسَحْلاِ هتولبو ىمدآلا تقل

 رع لص رج

 دهش اذهبق ديحأوتلا رس نع تفش نمل تقشر . تاّيئرَمْلا رهاظب ٍرمألا نطاَب ْنَع

 نطاَبْلا كرس ىناعم فئاطلو َكسدق تاريظح هتدهشأو . تاّنئاَكْلاَو ' نيوكتلاو نوكلا

 , كرادتقاو كتوق عم "في 9 ناطيسشلل دْيَك ىأ انه 3 | .تاّيلجَتلا عا عاونأب ِرماَظْلاَو
 م و وع كتالنام ا

 لك هنع لحمضا اًبْلَق ترمع 5 انهلإ . كراون 0 57

 هللا تنَف ةيدّحألاب تْفَّصَنا .ناطلس هيلع دَحأل نكي مل دبعي تينع اَذِإَو . ناطيش

 سا م ا ىيعافت 3 همك يب ريع سس ع ماس م

 ِس حاودأ تصلختو .دوُبعمْلا هللا نا 0 لالجب كَسْفَن ْتَعَنَو .ُدوُجْوَمْلا
 لسا 8# لما ل

 رخآلاو «ىش لك لبق لوكا تنآ . | ءاضق ىلإ ايلا قايم نم تصريصتحما

 اح الو دوبي لإ وجم كل رد ثداح- ءىش كو ءىش لك دعب

 كك ا .تباجأت حاممألا فإ أ .كدوهشي لإ ! حادرألل

 هر و

 سيب راما ل ب كما . .ةر بال تس رك ل انبولق

 م ضرع هر

 .هيطعمو بها 66 و لدي 1ك ف نإ ! .متاتلا رداَقْلا ىداهلا .حئاَمْا ب ما مولا
 رع ىلا

 سا وه ب ف زل 2

 تنأ الول لوهجم مهب هيلع هقيرطو ا يي ا

 وه امي انصصخو .همّثأو هيسْحأأ وه ءهيلإ اًنيصاوتب ذخ اًنهلإ ٠ هيداهو هدئاقو بَلِ هيَ

 نم لإ | ةمحرلا ْبَْلْطُت الو . .ميركلا ىتلل ذل | طبت آل فكألا نإ ُّسعَأَو نسر

 . دافت الو هل دح آل ىذّلا رثكلاو .دارم هادعتي آل ىذْلا دصقملا تنأو . :ميجرلا روُفْعْلا

 بيجُم لاؤنلا مر بهار اوه نم اي .لابب المي هيو لُمؤُت ام قوق اًنطعأ نمل

 دس الو تيسضق امل دار الو تعم امل ىلععم كلو تبطعأ امل عناس ل نإ . لاو لا
0 



 5 هللا ىلع ءانثلا عماج نم لوألا درولا

 ساس سل »ا سي © ملا نا « را نام سا هير » ىلا را ص لس رس ةس# حبا ا* - مما ميج لص لم 8 سال 25

 الو تمَقَأ نمل دعقم الو تيَدَه نمل ليغم الو تللضأ نمل ىداه الو تمكح امل

 م رمرع . لا ع سرع ل سا يمان ل 2 م ول

 دقو .دَجْلا كنم ادجلا اذ ْمَقْنَي الو َكْيَلَع ىضْقُي الو ىضْقَت ْكْنإَف تْمحَر نمل ْبدَعُم

3 0000 

 اي نوفي .دليألإ هيعمل نع انآ لوح الو الا ىلَع 0

 كالا

 وري رع و 56 ررنا ه

 هلوصو امو دعم تلو دعا ةليج ان ٠ انَهلإ .ةلرثأل ةَميلُم ةعماس انس .ةلركشب
 لارم هم 37 هن ع رع

 .كيلعب لإ هاوثمو دبع بُلقَتمو .كنذإب 5 تاَنكَسلاَو تاكرحلا له .هدعبت تنأو

 لعجاَو .كيَل | هلا اجرت عيمج عطقاو كل اتوُكسو "كنب انتاكرَح لسا اهل

 ترم اًنهل .كيَلإ عجار وهو كنم رمألا أدِبمُف ٠ كلَ روما لك ىف اًداَمتما

 ىف همامز : كفيرصَت ةسضْبق ىف دْيمْلاَو َمُمريِدْفَت قبس ' دقو ةيصعملا ٍِ تيهتو ةعاّطلاب

 نهلإ .تنش فيك هلت كميانمأ نم نيب ني هلق .اتنش مهيأ ىلإ دو
 .كب لإ هر الو لوح ل هن تهت ُهنَع ادع انج .ت لا ىلع اول اتق

 ثلا ىف قير نْيَق يَ مُهَتْكَرك .نيمسق َقَلَخْلا تقّلتخ تنآ لإ َهلإ آل َكَناَحّبَس
 كلم هل تفس نمل انه .كملع هب قبس دق اًمب .كمكح اذه .ريمسلا ىف "وير

 امو قلَخْلا اذه ىف ضماَغ كلرسَو لَدَع كَمكَحَف .ةّياعرلاو بْرُقْلاب َناَقَو 1 ةباَنعْلا
 0 5 يعرعم 1

 لهآ َكَنِإَف .هّلِمآ ْنَحَن ام نب َلمَفَت الو .هلَمآ تْنأ ام اَنِب َلَمْفاَف اَنِب ْلَمْفُي اَم ىردت

 كروُت ءاّنَس ءايضبو . .ميركلا كهْجَو لاَمَك لالجب كنت انهلإ .ةرفغملا لهأو ىرقَتلا

 ةمكَحْلاَو ٍركنلا روث نم انيوُلَق ىلع َلّرَتُت نأ .ميلع اي كمّلع قيقْحَت قيقْدَتبَو . ميظَمْلا

كايممت الو ةلاسنت أل ىتح هرب ةدماَْْلاو حاب دج ان
 ًعمس اَنَل نكو .انيأ 

 نإ مُهَّللآ ٠ يرحل اي رسيصُب اي عيمس اي بيجم اي ثيغم اتيعم ” ا يومَ ادّيو ايكو اصب

 نأ . كتاّذ دوجو مدقو ٠ . كتامص ٍرهاَظَم فئاّلملو .كئاَمْسأ را رسأ عماوجب فنان

 .كتياَمح رْثسب اَنيَلع رست نآَو .د َكنقِرْمَم بح اَنيِهْلُت ذأ . كتياذه روُنب ابو روت



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم لوألا درولا و4

 ىَشْخَت الو كَرْيْغ ادحآ وجرن ال ىَتَح كنم اًنَقوَححَو َكِيَلإ انقوشو كب اًنسنأ َلَعَجَت نو

 كنم ٌبْرْقْلاَو كيف بحلاو ْكِْبَل دايقنالاو كيلع دامتعالا اًنقورا مهللا . كاوس ادحأ
 ياا رج لس صايم لن
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 ةاوامسسا تدقتو كات لجو كراج وع ضرألاو تاو رون آتنا .كَمَم ًبدألاَو

 تانيحلا ىنتقلاو كمركو كدوج نم تائيسلا ىنتصقأ .كريش هلإ لو كئاش مُظَعَو

 ل ىفوتخ نأ مك .كتيصع نِإو دلع علشتي ال ىئاج نإ 0

 لاس

 ةوق الو . كتمصعب الإ كتّيِصعَم نع الروح عطتسأ ال ىهلإ ."كّتْعَط نإو كنم ىلا

 ىف وه نم .فاَخُي ال فيك كرَهَق ةَضْبَق ىف وه ْنَم . كقيفوتب أذل | اللا 2

 ىَلَع ىناوهو ىتليح َةّلقو ىتوق فعض كيل وُكشأ ىهلإ اي.“ . بهذي : نبأ كمْكُح هرئاد
 رو منعه

 لضفللا اذ ا مصر اي يي ايها اي يمجاَرلا محا 37 .نيقولْخَمْلا .

 اذ اَي هللآ اي . ناطلسلاو ةملفعلا اذ اي هلأ اي .نارمُعْلاَو ةّمحرلا اذ اي هّنلأ اي .ناسحإلاو

 دَجُف .اًمّلعَو 5 ةمحر ءئش لَك : تعسو . ماركإللاو ٠ لدلَجملا اذ اي هلل اب . ناَمربْلاَو رعلا
 ش .« حج م

 . لضفتم اي معنم اي .لمجم اي د نرسحمم اي .اًمْلَحَو ةّنم اَنْيَلَع كناَسْحإَو كلم

 لد كلان .ميَِمْلا رمل اذ اي .ميظع ا . مركْلاَو دوا اذ ا ,ممنلاو لاونلا

 كوعدُي نأ هتمهلا هن هتمحرو هتدعسأ نب م ىذْلا . ربكألا ٍرِيِبكْلا .مظعألا مي أ كمساب

 ية ةاح اَنْ نأ هلع انتأته هب هب حلصت ام ِةَرِفَْمْلاو ةمحّرلا نم ال ميفت ذأ ه

 ىَنِإ مُهّللا .لاؤسلا لبق . لاوتلا ىطْخُم اَي ٠ . عئام ء ءاَطَمْلا نم ُهمَنْمَي هل ْنَس ا .عماَج

 هوقو كلدي ىف مهيصاوتو كتر رعب نوره نأمل عيمج كِيَدْبع نباو كديع
 لع ص ص لع ملا ؟س

 ىف ريح كح نيل كيلو كملعب 5 رد ُكرَحَتَي هل هلدْنع | مهحِتاَقَمو كَتَضْبُق ىف

  زئألاو التل هَل نم ا: نيرخآلاو يللا لإ هدير الد ٍقلَحلا
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 ميد اي موق اية ا وكلا تاتا 0 نوبل فاك يي هرم

 .ماركإلاو لدلَسلا اذ اي يضرألاو تاومسلا



 50 ىلع ءامشلا عماج نم لوألا درولا

 : هنع هللا ىضر نيدباعلا نيز ىلعل ةفرع ءاعد نمو

 لداَجْلا اَذ ضرألاو تا ومّسلا ميِدَب دَمَحْلا كَل مُهّللآ .َنيِمَلاَعْلا بر هلل ُدَمَحْلا . له 9 ل 25 2 سرب 8 سا مج عل ىع طش تك ع 2 سا م# ا ولا ل أ رج م لا ع

 هلثمك سيل ءىش لك ثراوو قولخم لك قلاخو هوُلأَم لك هلإو بابرألا بر ماركإلاو
 لسماص لم را نس يما ره رس يام يلا خحعخا ب سا رم يس وش # نع

 .بيقر ءىش لك ىلع رهو .طيحم ءىش لكب وهو ءىش مّلع هنع بزعي الو ءىش

 تن آلإ هلإ آل هللا تنآو .درفتمْلا درفلا .دحوتملا دحألا تنأ الإ هلإ آل هللا ّتْنآ

 ىلعلا تن هَ هلإ آل هللا تنآو .ربكَتمْلا 3 . مظعتملا ميظعلا .مركتملا ميركلا

 . ميكحلا ميِلَعْلا . ميحرلا نمح رلا تن لإ | آل هللا تْنأَو .لاحملا ديدسشلا . لاَعتمْلا

 تنأ ' الإ هلإ ل هللا تْنآو .رسيخلا مرق كي عيبحلا تنأ 3 3 هل هللا تنآو
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 رخخآلاو .دَحأ لك لبق لوألا تنأ الإ هلإ آل هللا تنأَو .مودألا مئا- دلا .مركألا ميركلا

 هللا تنأو .هوُنَد ىف ىلاعُلاو . هيلع ىف ىنآلا تنأ هلإ ال هللا تناو . ددع لك دعب

 ىلا تن 1 لإ أل هللا تنآوأ .ٍدَمحْلاَو ءايريكلاو .دجملاو ءاهبلا وذ تنأ 5 00 هلإ ل

 ا هم ل ءمم

 000 . اريسيت ءىش لك ترسيو .اًريدقَت ءىش لك ترد ىذْلا ا .ءادتقا الب

ىف كرراوي مَلَو .نيعم كقلخخ ىَلَع َكْنعُي مل ىذّلا تْنا .اًريبدت كنود م
 .ريزو كرمأ 

 2 سلا ىس ا *س لم رف سا ج8 ماسلا » < سو مع اي# يس # علا ىلا ناا# ا مرش

 َناَكَف تيضقو .تدرُأ اَم ام امتح ناكف تدرأ ىذلا تنأ .ريظن هلو هباشُم كل ْنْكي مَلَو

 وخلا ا 59 م 0 ساس . ع 52 030 52 ها ن سا لسا صا رع 9 . 5 2 «سشاا 2 هارب

 .ناَكَم كيِرحي ال ىَذّلا هللا تْنَأ .َتْمَكَح ام امصن ناكف تمكحو .تيضق ام ًالدع
 ما »#

. انا الو ناري كايعي ملو .ناطلس كقئانشل ْمُقَي مل
 ءىش لك تيصحأ ىَذَّلا تنا 

 ص لع لس

 تزجعو ,كتيناَذ نع ماهفألا تارصَق ىَدْلا تنأ . امْلع ءىش لك تعسوو .اددع
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 َنوُكَتَف 0 دلو .اًدودحم ُنوُكَتَق دَحُت ال ىذلا ' هلأ تنأ .كتيفيك نع ماهوألا



 يصل يع يصا 8# رس ع نس 20 رص #يصا ىلع ىيعرسا © 5 رش معاه ريق سا ل 7 ماس

 كل َلَدَع الو .كَدناَعُيَف كَعَم دض آل ىذّنا هللا تن .ادولوم وكم دلت مو .اًدوهشم

 .عدتباو ثدحّتساو .عرتخاو آَدّتبا ىذّلا ْتنآ ."كَضراَعَيَف كَ دن هلو .كرئاَكُيَ
 7 2 . . من ص ام# نما سا سم 2 عام رع ل َّض ماش

 كتاحبس .كئاهرب قحلاب عدصأو .كتاش لجأ ام كَئاَحِبس .عّنص ام عنص نسحآو

 ام كيلم نم كتاحبس .كنَقْنأ اَم ميكَحو .كقارأ ام فوءَرو . كّفطْلا ام ام فيطل نم
 مصاص 9 ل لس عال

 ءايربكْلا .دجنملاو ءاهَبلا رد . كَعَفَرَأ م عيفرر .كحسوأ م داوجو . كعئمأ

 َكَسَمَتْلا نمَف كدتع نم ةيادهلا تّقرعَو . كدي تاريخلاب تطسب كن كّناَحيس .دمَحلاو

 ام كتملعل مشو .كملع ىف ىرج نم كَل عضتخ كَناَحَبس .كَدَجَو اًيند وأ نيدل

 هلو سجن الو .ًارَحُت آل كنان . .كقلتخ لك كَل ميل َداَقْناَو .كشرع نود
 راش نع كالا

 لو عداَخت هلو ىَراَمَت لو . لداجت لو عزاتت الو .لَطاَمَت كلو اي هلو .- سمت

 ىلا يم سا »ل # ا كا م ٠و و يلا رمل انس ر# # يسرع ىلا لسا م ار لع ع

 كناحعبس :كمص يحل تثنأو .كشر كرم و دج َكَُكييَبَس كَتاَحيِس .ركامت الو لداجعت

 سا م رم
 لع ربا #

 لدبم الو .كتتيشُمل دار آل َكَناَحْبْس . مرع كتدارإو . مدح كواَضَقَو .مكح كلوَق

 ادمَح دمَحْلا كَل . تاّمَسْنلا ّئراب . تآومسلا رطاق . تايآلا رهاي كَتاَحِبَس . كتاملكل
 لص سس

 لاا ريب

 .كخنص ىراوُي ادمح دمَحلا كّلَو كتمعني (ًدلاخ ادمح دمَحْلا كلو . كماودب مودي

 . ركاش لك ٍرُكُدشَو دماَح لك دْنَح مم . كاضر ىَلَع ديِزَي ادَمَح دَمَحْلا كلو

 ءايحإلا ىف ةروكدذملا حلاصلا فلسلا ةيعدأ نمو

 ريم يس سرس 8 يس لل جس سام ا ل

 ٌرطاَقو . تاّكربلا لزنمو . تاجار ردا عيفر اي لوُئسَم مركأآو دوصقم ري ا مهللا
5 

 . تاجاَحْلا َكَتوْلأَسي . تالا فوئصب تاوصأاالا كيّلِإ ٠ تجاض .تاومسلاو نيضرألا

 عمسُت كن مهللا .اًيئدلا لهأ ىَيسَن اَذِإ . ىلبلا ٍراَذ ىف ىناّسنَت يأ كيل ىتجاحو



 نب هللا ىلع ءانثلا عماج نم لوألا درولا

لا نب هيل الع ىلتت الو ىتتالشو يري متو ٠ . ىناكم يرتد 0
 1 كو

 َكاَعَد .ريرضلا فئاَخْلا ءاَعَذ كوعدآو :ليتلا بنما لاهتبا كِل ايان . نيكسملا
 ها # ِر كة نم اة عام

 مهللا .هقنأ كل 0 .همسج كل لذو تدمع ل تضاقوا كر الل امتنعت

 لنك ىلا مالا انما ليس . يذق أل ىف تكل حم ا ىو
 نم ىو ل يرش أل لا لإ لإ تل كس عيال اخ نسال 0520 2. مها ريا سما 0 5 1 ما م 0 دا ًَ را

 مّلبأ نآ ذلهآ نكأ مل نإ ىهل نيمركألا مركأ كّنكلَو هجر راذتعالل ةلو اًنماَح

 إ ىلإ .ةض او ءا سم ةدطستو ىل لهأ كتنحر ْنِإَف كَتَمَحَر

 تنأ ىهلإ . مير اي ىل اهرفغات دلوُنَع بنج ىف رغم ىف اًاظع اتَناَك نإَو ىبوُ

 مت ال تنك ذإ | ىهلإ .ةرفغُمْلا ىَلِإ ُداوعْلا تنأو بوُتذلا ىلإ داوعلا انآ .انأ انأو تن
 انا

 تهجوتو . دمع كتعاط نع َْتِبنَجَت ىهلإ .توبنذملا عرفي نم ىلإف كتعاط لمآ إ

 لل كل الع عا لع ادي ملأ ان فت .ادصق ةكلصعم ىلإ

 م
 هاش اسفل

 مالكا ملا هيلع دمحم مدِبَو ٠ .مالسإلا ةمرحب جاد اج نم ضْفأو 5 2

 مما

لإ ٠ .ىبونذ عيمج ىل رِفغاَف كيل ! لست
 لف .هينسمَلَع ىَذّلا ءاعدلاب كّتوعد ىه

 بهل عا ني نأ لم د مام اذ ام ىلإ عيقرع ىلا ةاجرلا ني

 لك اين : و ذك يارس حجت د با لع رئت كيل | لو ظ
 نم يس لم

 مصاص ولا ل

 00و ىح

 لم رمال

 - ضل لمس

ل و قل ا ج1 يد
 هي



 هللا ىلع مانثلا ميماجم سس لوألا درولا برا

 لإ لآؤسلا ةَرْفَك ىَلَع دادزي د نم ايا .ىَشْرُي بجاَح الو .ىتؤي ريو هَل سيل نم ايو

إ .اناضإو المت الإ جئاوحلا ةرثك ىَلَعَو .امركو ادوج
 ىتَح معتلا تعبت انهل

 ل مساس

 .كتجحي تباوصسسلا ب تقطن | ىتح هلا ا ترو ٠ . كمعن 0 نشنألا تّنامْطا

 وتشكل مضتخ ىلخل كتتشب تارهقو كتب توضرألاو تاومّسلا تحصفأ

 اوُنَسَحَأ نإو تلْهَمآَو َتملَح كداَبع ًءاَسأ اَذإ .كتمَظَعل هوجن ولا تّعو .كترعل
200 

 # ىلا نها نس ها »8 عرس يع ه هيت لال

 اَذإَو تبجأ انوع اَذإَو تْرَفْظَو توقع اوُيْذَأ نإ نِإو ترتس اوصع نإو تلبقو تلضفت

 ىف ّتْلُق ْكّنِإ انهلإ . توعد كنع اَنْيَلَو اًذِإو َتَبَرَق َكِيَلإ ان نبك اًذِإو تْعِمَّس انت

 دق ام مهل رفعي اوهتتي نإ اوُرْفَك نيِذّلل لق . . نيل متاتش دمحم . يملا "كياَتك

 ديحوتسلاب كَل دهن انو دوحجلا دعب ديحوتلا ةملكب ؛ نارقإلا ْمُهنَع ةلامضراف فلس

 ةداهشلا هذهب اَنْل رفغاَف .نيصلخم ةّلاسرلاب ملسو هيلع هللا ىَّلِص دمَحملو نيتبْحُم

 انهلإ ٠ . مالسإلا ىف لعد ع نم ظح نم ْصَقْنَأ هيف اَنَظَح َلَعَجَت الو . . مارجأإلا فلاوس

 ٍلَمملِب ىلوا تاو ةلديلع نت اما تك م ينم كا بدلا تحن

 قدصتُق لوطتلاب قَحآ تْنَآَو َكواَرَقُف ْنْحَتَ نئارقف لع قصت انآ انَئرَمآ نو اًنقتعأق

 .انع فعاَف اًنم ٍمَرَكْلاِب قحأ تنأو اَنَسْفْنأ اًنَمَلَظ دقو اَنَمَنَل نرمع ِرقَعْلاب اَنتبَع اًنكيَغَرَو . اًنْيَلَع

 انقو ةَنسَح ةرخآلا ىفو ةّسَّح اًيثدلا ىف انآ ابر . اًنالوُم تن تاو كل ادا ني

 لو عمس نع 0 نع عمس هلو ناش نع ناش ُهُلْغَشَي هل نم اي 801١[. .ةرقبلا] «رالا ' تاذع
 00 لمص لي# صام لل
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 نم اي . تامل لا يلع فاتت هلو لئاََسلا هطلت ال نم ا .تارصألا هْيلَع هيد ال

 ةوالحو كوقع درب انكذأ . نيلئاسلا ةلآسَم هرج كلو . نيحلملا ُماَسْلإ سر



 5 هللا ىلع ءانثلا عماج نم لوألا درولا

 ثيللا مامؤلا ءاعد نمو

 2 8 مم م رص لا هه م م م «# مل ها # مر م نا ا راه ارعا ع

 هلل دمحعلاو .اًظفح ءىش لك عسوو .اًملع ءىش لكب طاخسأ ىذلا هلل دمحلا
 ل لق ظرم جن راق ب اه

 ىلع ٠ دَمَحْلا كل مُهَّللا . تمحو ءىش لك تعسوو .ةلاطلسس ءئنش لكك طاح ىدّلا

 لما عا

 م ىَلَع دمحلا كَل مهْللآ .كتردق دعب كوفع ىلع دَمَحْلا كلو كملع َدْعَب كمّلح

 ساشا هاش سه لا ره رس م 2 7 4
 ىضقم نم لمح لضفي اًدمح . ىيحتو تيمت م ىلع دمَحلا كلو . ىطعتو دخت

 0 - ها رسل لاوإ ا و 7 م سا 3 5 2

 نم م ىش نم رصف الو كنود ىنكني الو َكَنَع بحجحي , ل اكمح . ىقب نسم دمحو

 ا 1 سا هرقل ع وشرب عل

 .هرخآو هلو ةريصو هتينالع هلك رمألا عجري كيلو هلك ُدْنَحْلا كن هْيَنَلآ . كدماحم

 ىف مقا مدت

 كدمحأ ىنإ مهل .ْمَلع مل امو اهنم تملَع ام اًهَّلك كدماحمب كدمحا ىْنِإ مهللا

 ىف كتردقو كئاَضَق ىف َكَلدَعو كءاَمعَت ركشأو كءألا ركذاو ُهَلهأ تن ىلا

 كريَغ هلإ لو دوام تَسدَقَنَو [ريبك الع تيلاعت كيدي دوجلاب كطسيو . كتاطْلس

 ليكولاو مهب طيحُملاو مهدعب رخآلا تنأو كقلخ لبق لوألا تن كاوس بر لو

 هم
 رع سه لق ىلا

 مهتبغر ىهتنمو مهحاورأ ( ضيباقو مهقاررأ طساّبَو مهُقلاَتخَو مه رمأ كلامو مهيّلع

ف م مهيصاوت ديد مول طال ٍمهاوكش عماسو
 ْمُهاَرْثَم ٌمَلْمَت مُهبوُنُم كتسضْبَق ى

 07-22 هاا ها كال ٠ هاه سام ل يا ل

 انآ قلاتخخلا تنأ مهللا . مهريصمر مهدرم كيل كيّلإو مهاوجتو مهرسو مهبلقتمو

 انو زيرعلا تنآَو .دبعلا انو ٠ برلا كللملا تنآو .قوزرملا انأو قزارلا تنأو . قولخملا

 لئاسلا انأو ىطعملا تنآَو ؛ فيعضلا نا ىِرَمْلا تنأَو .ريقَْلا انأو ىََّْا تنأو . ليلذلا
 لم ها

 كَناَحْبس .تومي آل ىلا حلا ْتْنأَو .تومأ دبع اّنأو .'ئطاَخَلا انآو ُروُمَعْلا تنآو

 . كتاطلس زعأو . كتاش مظعأ ام تبَلاَحَتو تكرابت كمسا سدقتو كدمحيو مهلا

 أرهظأو ربا تنأ كّرع ىف َكَمَتْمأَو ؛ كتيب كَقأرآو كداّبعب َكََطَلآَ كقلتخ نم كبرَقأَو
 يع يم # رص لف ع

 ل كرد َعَلْبَم داَبعْلا َملْبَي ثآ نم ُرَدْقاَو لَمْكأو فرغاو ىلغاو لج لجأو ٌمُظْعآَ دعأو



 يل
 هللا ىلع ءانثلا عماج نم لوألا درولا

 دق ىلاعَتملا ٠ ةَياَغ ٍريغب ىقابلا . ةياهن الب رخآلاو . ةيادب الب لوألا تن لإ هل

 كيس ىَتْفَي آل ىذا مئادلا ُهئراَيَو ءىش ”لك قلاع
 الإ ضْرألا ىلع مّقت نأ ءامسلا

 داخل زيرعلا وه لإ لإ آل .راَهملا ىلع للا وَ باَحّتلا ديس يملا ؛ لزنم هنذإب

 رهقي الو . هناش ٌرْعصْي الو هع َلوَرَي الو هكلُم لوزَي آل ىَذّلا كلَمْلا تنآ مُهّللا

 ءىش ىلع دَحّشَي ملو هقلتع نم ءىَش هوني الو هرم رهو الو ٠ .هناهرب
 انوع قلخخ امم

 كّتوفي الو ء ءىش "كنع بزعي الو ءىش كنَع بِي الو ءىش نع كنار ! لقعت مل

 لزَت مّلَو اَدَلَو الو ةبحاص لو كلُ ىف اكيِرتش ْذحّتت ْمكو دَحأ كام مسي الو اتش

 كرم وتلا لَم الو كلل نك ئسلالا فيصق ل "ىعب ميكو م اف لارا

 تطحأ : كتدابع مادأ ءاضعألا الو كركش ءاصخإ نسلالا غلبت آل كيمطتل ىدَهت لو

 منع ءىَش لك تيصحأو اًملع املع ءىش لكب

 مد سب ع ماو < لفنن

 َتْنَكَح ام يل || ىهّتنَتو كرمأ نم تئش تنش ام ىَلِإ ْبَلَقتَن كتضْبَق ىف اًميِمَج نحن ٌهَيِنَالَع

 اَهَرَفَمسُم ْمَلْعَت باد لك ةّيصاّنب ذخآ تْنأ اًنَح َن ناك انيلع هب تيضق امو الدع َناَك اًنيف هب
 ا ل

 َكلَدْنع ان نس كرمأ اًنيف دقو كمْلع اَنَب طاَحآ ١

 لص ص يس يسخر يل

و .ريبمملا كيلو ْرْيَخْلا هديب نيم باّتك ىف لك اَهَع اهعدوتسمو
 ءىش لك ىلع تنأَ

 امو نكي مل أسَت ْمَل امو ناك َنوُكَي نأ تْدش اَم َنيِمَلاَمْلا بر َتْيلاَمَتَو تْكراَبت .يد
 0 هب آسينلا امو علل اًمكعف ءئته خرم علف

 مسرحا نب

 اي كلت ىلع تين امك تنآ كبل اَنَق ىصنُت ال َكناَسب .كؤامعت ىصخت

 مق يت مسن ىلع عسا نم ا . هتيفاع ا ةيعملا نع ىِئهَ

 كلاسأ . هتَمْحَيَو هلق ةّنس 3 ل ىلإ ىتلكي ملت هطقسب ملا تعز م 0
 ل 5 سا 7 سا #ا س . سما جم ع لمع لص ص رص نسم س8 نم نم م0 سرع . لمح رع رم لع

 ىئنتمحر ام الإ كئايربكو كتردقو كتمظعو كناسحإو كلضفو كملحو كمركي

 نص لج 0 5 ماع 5 و 8 رشا ساس وم ل هر يف ل "م

 نم لزني ام رشاو رش ىذ لك رش ىّنَع َتْمْقَدَو ُمَحْرَت ْنَميف
 امو ضرألا ىلإ ءامسلا
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 امل الاَعف اي ميقتسُم طارص ىَلَع ىَب اهتيصاتي ذآ تنأ ةباد لك رش اهيف جرعي

 ًَي .نيرفاخلا ريخغ اي . . عيفرلا هاجْلا اذ اي . . عبنملا علا اذ اي ٠ .ديراشلا شلت اي ذي
 ماسلا و مإلم ل عر

 مكحأ نيرصاتلا ريح 3 . نيمعنملا ريخن اي .تنيلصافلا ريت م اي . نيقرارلا ريم

 لسا # عرس سا لعاب

 َتنأو اًهيَلع نمو ضرألا ثراو 5 .نيمحارلا مح رأ اي اي .نيبساحلا عرسأ ا .نيمكاحلا
0 

6 
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 © رع سرس »# يف 0 مل

 نم مرك رو لكس نم ري اي اند امَك اَنَل بجتساف انترمأ امك كانوعَد .نيئراولا ريع
 الص لل

 دمحم اًنديَس ىَلَع لراّبو ِمُلَسَو لَصَو . .راَجَتلا نس اي مفصلا ليم ا ب ىطعأ

 .َنيِمْلاَعْلا بر هَّلل ُدْمَحْلاَو .نيعَمِجَأ هيحَصو هلآ ىَلَعَو



 هللا ىلع ءاشلا مماج نم ىناثلا درولا 1

 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عماج نم ىناثلا درولا

 َنيِدّلا مث روثلاو ٠ َتاَمْلُدظلا لعجو ضرألاو تاومّسلا َقَلَخ ىذا هلل دْمَحْلا

 تهيماععم ساس # يف 0
 مذ ةدلع ىعسُم لبو الجأ ىَضق مك نيط نم ْمكقلَ ىلا م َنوُدْعَي مهيب اور

 ام مّلْعَيَو مكرهجو مكرس ملي ٠ ضرألا ىفو تاومسلا ىف هلل وهو نوُرَتمَ 0 متن

 ميكحلا ُريزَملا ومو ضْرألاو تاومّسلا ىف ام هلل حبسا ,[8 - 1 :مامنألا] نو

 ٌرخآلاو لوألا وه ريِدَق ءْىش لك ىَلَع وهو تيمبو ىيحُي ضرألاو تاومّسلا كلمه
 مَ ةس ىف ضرألاو تاومّسلا قلم ىلا وم ميل ءاىش لكب وهو نطابلاو رِهاَظلاَو

 اسلام اهب جي امو ضررا ف لي ام مكي شرما ىلخ يوتا
 تاوسمّسلا اكلم هَل ِصَبنوُلَمَْت امب لاو مك امن 4 اهسبف يي

 وهو لْيَللا ىف َراَهْتلا جلويو راهتلا ىف َلْيَللا يلوي وألا عجرم هللا ىَلِإو ضرألاو
 .[1-5 :ديدحلا] «رودصلا تاذب ب ميلع

 ا تاس ل
 ماي .ٍرمفلاو رفكلا نم ميظعلا كيسأو ميركلا كهجو روئب ذوعأ ىَل 2 [مهلل

 ٌ انتو هلل ُكْلُمْلا 1 حصاد ' اتحبصأ . توُغاَملاب ترَثكو هللاب تنَمآ هللا ناَحبس هللا

 هنأ شار شا ذل نإ ذل .ىلاََت هلل ضرألاو تاوسمّسلا ىف اطلس لاو كرس

 هللا احبس ْميِرَكْلا ميِلَحْلا ُهّللا الإ هلإ ل .ميظَمْلا ىلَعْلا هللاب الإ َةَرُق الو لوح الو



 ما ىلع عماج نم ىناثلا درول هللا ءانثلا مماج هرم يئاعلا درولا

 همم شاسع كا ماس
 هلل دمحلاو ميظتعلا شرعلا بر ضرألا برو ميسلا ٠ تاومّسلا ' بر هللا ككرابتو

 ءىَش 0 بر تنأ ماَهشلاَ بيَغْلا ملاع ضرألاو تآومّسلا بر مُهَّلَلَ .َنيِمّلاَعْلا ع يور شه عا م

 كابع انس انا دعو كل كسير أل دو تنا ألإ هل آل ذنأ ُدهشأ كيو

 ل ريكا : هثلاو هلا الإ لإ الو هّلل | ُدْمَسْلاَو هللا ناَحِبس «نودهشي ةكئالملاو كَلوسَرو

 قلخ ام ددع هللا ناَحَبسَو ءاَمّسلا ىف َقََ اَمدَدَع هللا نام للاب الإ هوه الو لوح لن رز لص خر رح

 ربكأ هللاو قلاتخ وه ام َدَدَع هللا َناَحَبَسَو كلذ َنيب ام ددَع هللا ناحبسو ضرألا ىف
 رهف

 هلل لإ هك لو لوح لو كلذ لم هللا لِ ! هلإ لَو كلذ ثم هلل ُدمَحْلاَو كلذ ثم
 ص

 هم - 00

 مهللا .كريغ هلإ الو كَ ىَلاَعَتو كمسا كرابتو كدمحبو مهلا كتاحبس .كلذ لثم
5 

 لما # را مام م يب ل اع ل

 دَجلا ١. اذ عتب الو دعو فلخي الو ذل كلج نم ممل م ذأملاو رمل فشكت نأ

 يك قم لل ني لحل اق علو لل ف اهورح ال لع در نرش

 هّلل ُدَمَحْلاَو .ةليصأو ركب هللا ٌناَحْبسَو اريكك هّلل ٌدَمَحْلاَو ريبك ربكأ هللا . ربكأ هلل
 رمت علم

 ل تكا ب 20 | اََلاَر نيّلو الور نأ ضرألاو تاومسلا كسمي ىلا
0000 

 .اليهنت قلع نمي ريك ىلَم ىتلئمَكَو ىتاقاع ىذا هلل دمحلا ٠ 20 اًميلح ناك

 كيش مف 02/٠ .يطللم متلو "كين الجل ىنيتي انك نخل كل ب

 كلل مَحراو رفا ابر ٠ .نيع ةقرط ىسشن ىلإ ىنلكت الو لك ىنأش ىل حلصا ثيغتسا
 ىنِإ مهلا .كتعاط ىلع اَنبوُلُ فرص بوُلعْلا فرصُم مهل .مركألا هلا نأ

 رم الو تيا ان م 9 لأ .ربكألا كناوضرو ميظعلا كلضَف نم ٠ كّلاسأ
 *ه ما _يعيا هن لل وف هس ل

 نم ريخخ تنأ اَهكرَو ا اًماَرْفَت ىسقت تآ مُهَللا بل كلم اتا اذ من الو تدم ان

0 

 عا

 اي ْندلْكَتلا َكِيَلَعَو ُناَعَتْمْلا كبو ىكتشملا كلِ | مهلك ٠ اًهآلومو اهيلز تن اهاَكَ
 «اك لو ىذل لاو مفلح انه كي ل لدم بر كنإ آ مر سا# هل ل

 كيل نإ .ايحيملاو ُتاَّمَّمْلا كَلَو .ىلوألاو ةرخآلا كل نِإَو . ىلعألا رآغُتملاب كّنِإَو



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم ىناثلا درولا رج <

 سام لس هاوس سا ها ص ل سلا مااه مرع سه سس ها ساس 2 اا رع صم كا ساهل 8

 انير تردقو .كتيوسف انئير تقلخ . ىرخعلو لذن نأ كب ثوعلت . ىعجرلاو ىهتنملا

 هع ا ل 00 ا
 ىف تلمح . تيقسأو تمعطأو تييحأو 1 . تيوكسا َكشرع ىلعو . تدب بو

 َلَمْجاَو ةجيلو كدْنع ىل ٍلَمْجاَف كمانْنأ ىَلعَو كُباَوَد ىَلَعَو ككل ىَلَع َكرْسبو د

 حلا اننا ىلصُت ذأ تنا آلا ةلإ ذل كرم ةرْأ ىل ل تنام كابو تب

 نم تفلح وأ لوق نم تلق ام هللا .نوُيوُسَي سْنإلا ُرِجْلاَو ُتوُمَي آل ىدلا ٌموُيَقلا

 هل أَنيَت مل انو َناَك تش ام هْلُك كلذ ْىَدَي َنْيَب َكيَنَف رذت نم ُتْرَدَن زأ فلخ

 كلتمحرب انمحسرا نمحر ا .ثريدق ءىَنش "لك ىَلَع كن كب ذلإ هي ةلو لوح هلو نوي

 اًنيَلع بو كتدابع نسحو ةكركشو كركذ ىلع ١ اًنعأ لآ .نىش لك تعسو , ىتل

 ربكألا خيشلل عوبسألا داروأ نمو

 هيل "قتقُم ءىلش كو ءىش لك "نع اًينغ ا .قيَحسْا كلا هدّبعلو .قلطملا ىتغلا

 م ام عب الف قلما هولا ل نم! .ةلإ جار ريش لك أو مش ل دي نس

 وْ مم ا "ياك راق ءرثأ ىلع دم نا بلاط ع لد مَ وم فكو نَم
 .لاَح ّلُك ىَلَع كل دبع ىندجأق . لاّوسلاب مهأ .بلاس ءاَش اًذِإَو .بهاو ءىش لكل
 #اىصرص يع يع ا ل هرم سوم

 كِبلْطا فيك مأ .دصقلا ءارو تنأو كدصقأ فيك . ىّثم ىب ىلوأ تن ة ىألوم ىنلوتف

 هَل نم اي . .عئام « ءاّطَخْلا 2 ةعئمي آل نم ايو . عماجلا طيحُمْلا وه نم اَي مُهّلل |

َ 
 م



 هللا ىلع مانثلا عماج نس ىناثلا درولا
 رم

 2 رم ىلع يع رق نا لسا رص را 8 75

 هئاثت هيف دصَقْلا نَم دصقي وأ .رضاح بيرق وه نم بلطيأ .دعبلا نيع ْبَلّطْلاَو

 آل كرهاظ َتاَيْلَجَت .كيلع الإ قدصي ال دصَقْلاَو .كايلإ لإ لصّي ال بَلَطلا . رئاحو

 نم هنك دوجوملا مّلعيأ .كَفْنَت لو ًلَحْنَت ذل كرارس سأ زومرو .كردت الو ّقَحْلُت

 0 ىذا نطاَبْلا تنآأو كف ٍرعأ فيك .هديعتسا | نم ةقيقح كبعلا غلبي مأ . هدجوأ

 يع رظ دل سا يس هرب رض ا ع لل 2 9

 كدحوأ فيك .فرعتت ءىش لك ىف ىذلا رِهاَظشلا تنأو كفرعأ ال فيك مأ . فرعت

 يس رس سا هرقل

 كناحعبس - لا هس ديفا لأ ال افغ .ةيدتألا نيع ىف ىل ةوُجَو ألو

 لمص لمس رحم

 َي ىدوصتقم 7 ها 5 كك م ةَلْمَجْلا ىف .كاوس كْذَحَو اه قيقحتلا ىَلَعَف
 و م لا

 تدَقَف الو .كتملع 5 اَذإ اًئيش تلهج الو . كتدج-و انأ اذإ ءىش ىتَتاَف ام قدوبعم

 مهللا .تنأ ' َ هل آل تْنأ ىدوُهشَمَو كب ىئاقبو كيف ىئانف .كتدهش انأ اذ اعيش

 0 .ادتقالا ىف بدألاو .ىذتلا رولا كلاما ىلإ

0 

 اي 1 ل فم ىلا عيشي. . كتمكحب 01
 ماه مف

ةلركذب ىنيخأ ّىَح اَي ب .كْنع ىَنّيَت ريع
 كتَردُقَو كتنمب ىتداَرإ | صلخ دير اَ . 

 اي .همظعو هتطاحإب ءىش لك ىَلَع َرَدَق ْنَم اَي يبق نش لك ىلع ْكْنِإ كتسظَعَو
 5-5 لسبع ع

 # لما ىلا # .٠ سا#

 ةملظ نم دوجوم لك رول ؟ لَربَأ نم
 نم عدوأ امي كآلفألا صاخشأ روَص نم اي , ام لش

 . بيِرقي دبع ةئاقتسا كيداتأ . هةمكحت رآأ رذدأآب ةَماَكْسأ فرص م ان دملق ىف هملع

 - م لم سيل يس
 3 سا علا م ةكرمم سأل ماما هزل

 نع تهزنت كتاحبس .بيجمل رطضم لاوس كلاسأَو .بيبحل بحس بلط كّبْلْطَأَو

 الإ كليلإ لوُصْولا نَع بلاط لك َترَجْع َكئاَحَبْس . صقنلا تافصو ثوُدّْحْلا تاّمس

 كناَحِبس . .ةلآلع كَ مم كرف ام َكئاَحبْس .ةلاوس اتنأ م ٌمَلْمُي ال كئاَسْبْم . كب

تنأ لإ هل آل .ٍرِيظنْلا نَع َتِيَلاَمَت تنآ الإ هل | .لبتملا نع تطرتت اعنا لإ هلإ ل
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 كب ْتنأ لإ ةلإ ذل .دمص اي دَحآ اي تنآ الإ هلإ هي .ريشُلاو ريرولا نع تيِتْغَتَس 'غ
 ل

 .كنم ةبيخب كباَي نع دصأ فيك ىهلإ .ُدوُبَعَمْلا برلا تنآو .دوجسلا كَلَو دوجولا

 نأهو .اكئاعدب ىنترمأ دقو ."كئاطع ع سيق فيك ٠ كب ةّقث ةقث ىلع هن هتدرو دقو

 كسدق روني نرش ممرش أ ىنع 3 ميما نيل تل افلضاو و بل

 لم يم يح

 ثاتسو 0 ُناَمْغَو . بوُيْغْلا مالع تنأَو . بوركلا ّفشاَك ايو .ِبوُنُْلا 32

 اي ءىش لك برو ىبر اتنأ .اراتس لزَي مل نم اي .اًراَفَغ َلَزَي مل نم اي .بوُيعلا
 لا طل سار ا ل
 زيزع اي فيلل اي افوُر اي افوطع اي صم اي عد ب قو اي اطيح اي تس ين 1

 رهاَظْلاو .كئامساب ىلِجْتَمْلآَو . كتافصب طيحملاو ٠ كناذب ب مئاقلا تنأ ىهلإ . ماالسس اي
 اص سا نس

 وع

 اتنأف ةكلالج ىف ءايربكلاب تدَحوت .تنأ الإ هَمَلَعَي آل امي نطابلاو . كلاَعْفأب

 ةينادحولاب د هنملا هللا تنأ تْنَأ .دّبألاو لّرألا ىف ءاَقَبْلاِب تدَرَفَتو .دَحوألا ٌدَحاَوْلا

 كرفت الز تاعاّطلا َكٌمْفَنَت الا تنأ ىهلإ .كاوس كيف لو َكرْيَغ َكَمَم آل .كاّيإ ىف

 كِيْلِإَو .ىصاوتلاو بولُقْلا ُتْوُكَلَم كناطلس رهف دّيبو ىصاّخَمْلا

 ىهلإ .ناش نع ناش ْكُلَمْسَي ذل تْنأ ىهلإ . ىصاعْلاَو عئاّطلل ٌةَبنن الق ُهُلكرمألا ْمَج عجاري
3-5-2 

 م ريب م ل . 3 مما لا 2 5 لسا رح . 9-5 هاا 034 3 .

 كبجحيي ال تنآ ىهلإ . ناكمإلا كدحي الو بوج ولا كرصحي ال تنأ

 سال لع مم#ا نع 2 ساس ىلا ىلا

 ىهلإ .ناهربلا َكَققَحُي الو ليلا الحجري آل تنأ ىهلإ .ُناَيَبْلا كَحْسمَوُي الو ماهبإلا
 ع يمارس يع نع خه #  ر# 0 م 2 8 2 2 0

 . باقّرلا هل تعضتو موج ولا هَل تنفع نم َي . نايس كْقَح ىف دَبألاَو لولا تنأ

 دّمص اي سوُدُق اي .راردمْلا هِضْيَف نم لكلا ضيفم اي راوثألا َروُن اي .باّبرألا بأ
5 



 را هللا ىلع ءانثلا مماج نم ىناثلا درولا

 .ميقتسم طارص ىَلِإ ىده دَقَف هللاب مصتعي نمو . .نويلاملا بر اي فيطل ا َّي ظطيفَحس اي

 كلآسأ .رهاظ لك نطاب ىَلَع ىلوتسملاو . دهاش لك ٠ بيغب طيحملا تنأ ىهلإ

 ىَلِإ ىنيدهت نأ راصْبألا هيلِإ تّصَخَش ىذا كرنب وبلا هَل دنع ىذا كهرب

 انو قّلْطمْلا دّيسلا وه نم اَي ةلاوس نمع ىهجو اهب فرصُت ةياده صاَخْلا كطارص

 يم ل ل

 اًمدَم كلاسأ ةرباَبجلا , عمقو ءادعألا رهف كنأش ىهلإ .ره 5 هلإ آل نم اي ديقملا دبعلا
 ريب كلو ع ل را صرع ول 00 0 ممو < م ريا - تم 52 .٠

 مويقلاو .سْفن لك ىَلَع مئاقلا تنأ ىهلإ ءوسب ىئدارأ نم لك نم ىنعنمي كتزع نم

 م دم # م8 « تا ماع رم . 0 3 لل 2-0

 كديبو .رهتلاو ةردلا كلف .. تراك تملعو .ترهقف تردق 0

 را ماس ول

 تن . ملَكْلا 3 دعصَو ” تيل كْيَلإ تَماَست .موُمم لك نع كاالُع 0
 لنا سا رق يك اس لير ع سا

 فرشأف .كّوُلَع ىف ُرَرعَتمْلاَو .لرتَسلا كيل انجراعس برقاق .كلومس ىف ىلاَعَتْمْلا

 رخآو لو لك دعب تمدو . رهاظو نطاب لك ىف ترَهَظ . لثَدَملا كْيَلِإ :قكةلخأ

 بر تأ .ةاقشلا َكرْكذب ْاتَمّسَنتو .ةاّجْلا كسَظمل تدَجَسم تنأ لإ َهلإ آل كتاب
. 

 تاحيرو .حاورألا حور : كرك . تاَجبردلا تعَفَرَو .تاوذلا تمحَر هيبرمو ءىش لك

 . باّقرلا قتعمو . بابرألا بر تكا ٠ حاّترم لك ةحارو . الفلا ناونعو . حارفألا

 0 اا م مين 58

 .اًملحو َناَنَح برُثُدلا ترفغو .املعو ةمحر ءىش لك تعسو . باَدَعَلا فشاكو

 .شطَبْلا ديدشلا ّتنأ ىهلإ .ميظَعْلا ىلعلا .ميلعلا | ميلَحْلا يحل ررُفْغْلا تنأو

 ةّبحاصلا نع هرتملا . دادنألاو دادضألا نع ىلاَعَتَمْلا .لخألا ميلألا . ِرهَقْلا ميِظَمْلا

 . نيركاملا ريح تنأو عاسشت ندب كمت .َنيِراَبَجْلا عمو ءادعألا رهق كئأش . دالرألاو

 «اسلا نين رش هر سم ل

 ءىش لكب مئاقلا نإ .ءاّمّسلاَو صضرأللا توكلم كديبو . ءامسألا : كيس كمسا ىهسلإ



 هللا ىلع ءانكلا مهاج نم ىناثلا درولا راج

 سا # < لم رجا ١ يح ماس م 9-5 9 رص يس يمس يحال يم يم *# | رمع  نمم لص سنع نا ليج لص رع

 هديب نم اَي كاوس نم لك سدقألا كِضِيَف ىَلِ رمتفاو ىتغْلا كل تبت ءىش لك ىّلعَو

 الا ل سلا سا رب هرم © ها ماد هس هاذا "نب لا ع8 يب ريس يبا رع 8 يب ع أ مارس يار را لقا رسل

 مل توبعلي مهضوخ ىف مهرذ مث لق تنأ تنأ تن ءىش لك توكلم هللا ىلا .ن ةوحش ىف مهرذ مث هللا لق تنأ تنأ تنأ كنإ ء يش

 هلإ ال
 2 0 وللا نس نع » رفا رم رم 2 نك 2 ا راس ل رم يصد ا يسارا نس عاما 1 عبسلا

 كدتع ءاوس . ىرمأ ملاعو ىدئس تنأ كيّلع مالس ىديس .مويقلا ىحلا وه الإ

 للا رم# نيس 42 5-5 و مسا # ساس يساره قل م سا مخ ص اش سا رس رم و

 ض0 آو . ىتملظ كروتب كاووحعم . ىثاعد بيجلنو . ىئادت حمس . ىرهجو ىرس

 _ م - 0 نا ماس رص صصص ون ل لم وخمس لس ف م 7 ظ

 تفرسو . ىحيمج تكلم . ىبلقو ىرصيو ىعمس كديبو .٠ ىبر اكسل ٠١ ىتتيم كيسورب

 لم م هم ليما نا ىي# صا 8 نا نثر 0-8 9 نا هيه ُّ

 . رارسألا فشاكو .راونألا رول تكرابت .ىركذ ثتعقفرو . ىردك تيلع آو ٠ تيم و

 ممس مع رع 2 مه سا لس رس والا زا سا هل يت رسل م لنصل # رس سن 5-5 لمار

 , تاثدحيملا تامس نع كل - ومس ىف ته زنت .راتسألا ليسمو .رامعألا بهاوو

 «# | لسا سس 0 8-0 رم ن 0 نما رع هربا © كد يصا ع نسا م سارع رق يهرب 6 لمي

 ترائو ,تاقآلاو صئاقتلاو . تاوهشلاب اهيلإ ليملا قرطت نع كلامك ةيشر تلعو

 أ ها هانا ضل يصرع اه رم ماسم شام سا رسل ع يدا عا هس رع علا 82 5 رباع

 زعلاو .عسوألا باّتجلاو .عقرألا دجملا كَل .تاومسلاو توضرألا كتاذ دوهشب

 ص ص يمس يحال | نس رمعرل | يم لولا 2 0 سم نصر سس ع تق لا ف كارو 2 لاارس#

 دبع ةاجاتم كيجانأو كيدانأ ىكيلم .حورلاو ةكئالملا بر سودق حوب . عنمألا

 . م هم ل عاش م رع ل رو ليا | رق لت رو رس ها مصرع يب ياها رت را لق -

 نم دجي ال رطضم فوقو كبابب فقاو بيجت عمطيو عمست كنأ ملعي .ريسك . ثم فوق فق ( : 0 : '
 لن م يل مدا هرم © نم 52 0 لسا # ارش © ىلع . 3-0 عا ع . ريس نع

 .تاكربلا هب تلزنآو .تاريخلا هب تضقأ ىذَلا كمساب مهللا كلاسأ .ةليكو كنود

 صا سا ٠ سمار سا م ل6 رع .ر ما سام ع امام ل . 2 رصرص رع

 سبالم نم ىلع ضيفت نأ .تاملظلا هب تجرحخأو . تادايزلا ركشلا لهأ هب تحتمو

 سم8 ساا# سهلا نس 37 م و «ضصاا م ساما. 7 كرفان ا اساسا ساه

 كنم ىظَح لعجاو .ةرصاق مهيديأو .ةرساح ىداعألا َراصْبَأ ىّنَع هب ُدْرَت ام كراَوُنأ

 00 ا سا دس نس خا سا رع #ناربا ها داحس اع ب 1 معاس يس ا

 فيشاقت اي .وثل دو اي .ِلع م لك ع ىل فيشختيو "ىقتخ أ لك ىل وني مارش
 ادعس يار صا سس رب رسل عل ربا را كت ري لع را يع ل رار يلا هعيش ف رض عا لا رق

 ىهلإ .روفغ اي ميحر اي بر اي .رورشلا عفدت كبو .رومألا عجرت كيلإ .روتسم لك

 ءائش الك ميس تاو .اهيقو بولطلا اقرصتم اهم بابمالا "بيش "كنا
 52 8 59 لآ 5-5 2 هرم 5-5 مرير لح رع و لم ل يم ما 7 ىلا مسرع

 تنأ .ةياهن لك ىَلَع ىقاَب اي ركشلا كلو .ةيادب لُك ىلع ٌئداَب اي دِمَحْلا كَل ُهُئراَبَو
 سل » 0 3 - , عا ماع لاا و سا هر رو مسد ريق 2

 تنأ ىهلإ .ضرألاو تاومسلا ميدب َنيِمَلاَعْلل قررلا طساب ريتش لك ىَلَع ثعاببلا



 م44 هللا ىلع ءانثلا عماج نم يناثلا درولا

 5 0 5 ع نع 5 يلا رسام ىلا ملا هاضسا ف خر مس سلا ٌ

 2 .نيرابجلا رَهقَت .ةتوُكلَمْلاَو ةحكتملاو . توربَجْلاو فايربكلا كَل كاوس
 مار مظهر

 لُك ْبلاَغ اي كلاسآ .َنيِربَكَسْلا باقر لذّتَ .نيدحلملا ّلْمَش ٌدْدَّبْتو .َنيِملاَظْلا

 ميو كتبيه تاقدارسو . كتمظع داذإو لانو درب . براه لك كردم ايو . بلاغ

 اهل "لجون كنبيه نم ةييَه ىرسخت نآ تن د ةلإ هّملع ْمَلْعَي آل مم ِهّلُك كلذ َءاَرَو

 قبأو .ديرم ناطّيشو .دينع راّبج لك ةّيصاَن ىْكْلَمَو .راصبألا اَهَل مشْحَتو .ُبوُلُْلا
 لوقلا ىف ىندُيأو .لكرلاو اللا نم ىنصعاو هلك كلذ ىف ةيدوبعسلا لذ َىَلَع

 ىهْجَم تنأ .تنأ الإ هل ل . بوركلا فشاكو .بوُلُقلا تيثم تأ .لمعسلاو
 ساروا غرام

تو .نيراَجل رسكتو َريسْككْلا ربجَت 5 . ىهانتلاو عجرملا كيلإو . ىهاجو
 .نيفئاخلا ربجع

 . عتمألا باَجحلاو . عمجألا ىّلَجِبلاَو . عّقرألا دَجْمْلا كَل .َنيملاظلا فيختو

 م

 .تاَقوُلَخَمْلا قلاخ 5 مُهَّللا .ليكولا معنو ىبسح تنا .تلأ الإ هلإ آل كتاحبس

 كلمْلا كَل .تاوذلا ىلع راونألا ضيفمو . تاتشلا عماجو .تاومألا ىيحمو

 تنآو َكَواَرَقُف ءاينغألاو كمدخن كولملاو كديبع بايرألا ىقرألا باَنَجْلاَو . عسوألا

 كالع ىف ْتْسدَقَتَو .ةلؤاَضق قلَخْلا ىف َدَقَتَو .كُواَتَب ماد ىدّيس كاذب ىَعْلا

 نم وعدت . . ندع افنشك كنع ىَتْخَي آل .نوك ظفح كدوُنُي آل كسدُق ىف 'تَيَلاََتَو

 كزاَتمْلا َتْرَدَق دجمألا ماودلاو مئادلا دَمَحْلا كَلَف .َكْلَع كب َدَتَو . كبَلإ ءاشت

 كب هَلُك كلذ ىف ْنَحَنُق .ربَحْلا جهاَنَم َتْنَبَو . رّييهلاَ عقتلل بتارملا تبترو . رّبَسلل

 كلاسأ .ّقَلْطُمْلاَو َلاَمَكْلاو فصلا ُدوُجْلاَو ُضْحْمْلا ريخلا تناف نحن الب تْنأَو

 المت نأ قساوغلا ملظ هب توحسو لباوقلاو برُلُقْلا ىلع َروُنْلا هب تنففأ ىلا كساب



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم ىناثلا درولا 4

 كب ذوعأ ىّنِإ مُهَّللآ .بوُنْطَم ّلُك ٌةَياَغَو روث لك ُهَداَم رم ىذلا َكِروُت نم اًروُث ىدرُجُو لق سا ع ب

 لحؤت كنعو . ملكلا ىَقَلتُت كنم .ةهبش مهرب وأ تف ابقعي وأ ريح ابجوي لوُأ نب

 درَمْلا .دحألا دحاولا تنأ الإ هلإ آل .ءاّمسسألا َمُلَعُمَو .ءامسلا كسْمم تنأ .مكحلا

 ىمح ىنلحأ ىذا هلل َدْمَحْلا .دَحآ افك هل نكي مل دوي مَلَو دلي مل ىذّلا .دَمَصْلا

 ماَنَم ىف ىَسلَجا ىذلا هلل ُدَمَحْلا .هللا ةّمْحر َةْنَج ىنلزنأ ىلا هلل ْدمَحْلا . هللا فطُن
00 

 ةَفاطل ىنبهو ىذّلا هلل دمَحْلا . هللا تدم دئاوم نم ىنَقاَذأ ىَنْلا هلل ُدمَحْلا . هللا ةبحم

 كلذ لك . هللا ةيدوبع قدص نَدَح ىناسك ىذا هلل دَمَحْلا . هللا ءافطصال ةفاضإلا
 م . اس ل. .« م رعى

 نمو هللا َن ٠ لضفلا كلذَق .هللا قوقح نم تعيضو . هللا بنج ىف تَطَرُف اَم م ىلع

 ترجو .داهتجا الو داهج ريغ نم .داّجيإلاب ّىَلَع ّتْمَعْنَأ ىّهلإ .هللا الإ بوُندلا ٌرفْغَي

 كلاسأَف .دادعتسا الو ىل قاقحتسا ريغ نم .دارملا غرتب ىلع كمّرَك نم ىعماطم

 ةَملظ وحمو .داعبلا ةّئحم نم .دادولا ةحئم ةماللس .داهشألا دوهشو .داحآلا دحاوب
 ما مب 0 ا 3 هم 8 هه 323 سا :رم لم مه لا سا.

 .دابعلاب فيطل هللا نإ ددم ىديأب . دادسلا باوبأ 3 .داشرلا سمش رونب .داتعلا

 نع # بلا سول 0# لسا # هيلس مم *# يس لما سرس اس

 هعابتأو هتايردو هجاورأو هدالوأو هلآ ىّلعَو دمحم نيبو اًنديس ىلع هلا ىلصو

 سصرص ١ و# ىلع 21002 هر

نوفصي مَع ةزعلا بر كبَر ثاحعب . نيعمجأ ءباحصأو
 دمَحل 7 أإو ْث لس ملا ىلع ماللسو 
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 ىنيريدلا زيزعلا دبع ىديس ةاجانم

 .كئارفغ لصاوتف ترتسو .هكلاو متق تمّشنأو .كُلاضْفإ مَعَف تْلسمَمَت ىهلإ

 ىف َتيَلاَعَت . ىَلاَوَتَق كْلاَوَت ًلّهْناو .ىَلاَعَتَق كلَدلَج ّلَج . كئاسحإ لَماَكَتَف ترفغو
 5 هك ل سس رهراا

 لوألا تن .مهَف كب طيحي الو .مهو ككردي الق .كولع ىف تبرقتو .كوند
00 

 نع كتيدبأ ىف َتَمَظاَعَتو . ةّيادب نع كتيدَحأ ىف َتْهَرَتَت .رِهاظلا نابل . رخآالاو

 2192 عكر ْنَم مضَخ كَل .دبألا َدْعَب ىقاَبْلا .ددع نم آل دحاولا تنأ .ةّياَهَن

 تأ لَقَع كب ٌطيحُي ْفْيَك ىهلإ .دّجَو نم لّصَوَو ْبَلَط نم ىدَتْما كبَو .دَجس

 راصنأ َكتمظَم تحصلت ا .ةتفطلا تنأ ناس كيل ءانْثلا ىصخسُي فق ما .هتقَلَ

 بدج ىف تناك مئارجلا مئاظع تَحمَحَت اَذإو .هليلك كناطْلَس روب تداع رئاصتبلا
 # سرس لس

 تدعو .لوعملا َكِيلَعَف .قلتلا تْقَلََو والا تئاف .قبسلا تقيس .هّليلَق كوع

 فيك فيك حاوراللو ٠ . كاوسب تسئأتسا فيك بولقلل اًبجنع .لوَطَت نم ري اي تاج اَذِإ

 ءىش ىَلَع ٌرِدَقَي آل نم تركش فيك نسلأللو كارت رئاصبلا روثب رارسألاو ْتَرَفَتَسا

 نس . تاوّلصلا ىف كيجاتي فيك ىهلإ .كاضر ٍريَغ ىَلِإ تحس فيك مادقأللو .كالول

 دنع كاسني نَم .تاّجاَحْلا دنع كودي فيك مأ . كملح لو .تاَوّلَخْلا ىف كيصعَي

 له بئاث نم له لوقت ” هليل لك ىفو نويعلا ْماَنَت فيك مأ . كّلْضَف الو .تاوهشلا

 مآ .لئاس دوجلا ليسو كلاّؤُسس نع فكألا تََّك َفْبَك م أ .لئاس نم له رفعت نم

 ئه منَ ىناقلاب ىقاَبلا مابي فيك مأ .لئاسولا هنع عطقت مل نم َكْنَع علطقتي فيك

 كنع مهفلا انقزراو . كيلإ ءاحصإلاو . كلَ لاَبقإلا نسح اًنقزرا مُهَللآ .لئالق مايآ

 كتمدخ ىَلِإ ةَردابملاو كتدارإ ىَلَع ةّبَظاَوُمْلاَو كتعاط ىف دافّتلاو كرما ىف ةريصبْلاَو



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم يناثلا درولا كا

 لاما

 لك بيبح اي مهَّللآ . كئاضقب اًضرلاو كيل 1م لس لاو كتَلَماَعس ىف بدألا ْنسَحَو

 مل بلاط ىأ ا .فاتشتي هفقت مل كبل ! عطَقتم أ .بيكك لك سيئ اي . بيرغ
 لصاص نم ع

 سيعمل رس قه

 كركذي دل ؟ بحمد م ىأ مآ . هلصت مَلَق قلخلا كيف ٌرَجَه رجاه ىأ م 1 . كتمحارب هقلث

 سما# الام

 تْيضَع امو تْلُق كن كناحيبس اكنع ىوريو : هيج ملف كاعد عاد ىأ مآ .ةسنؤت ملك

 َ نم اي مهلسلا .ى . ىرفع بلحج ةمظعتساَف ند بنذأ بنام ىلع ىيضْعَك دحأ ىلع

 3 لاؤسلا ىلع راجت فنك هلل .الام ذق نم تمت | هلي ال نم ىّلَع بَضُْي

 هل ىغبني امنإ .هاياطع ليبزج اًبلاط باّبْلا ىَلَع افقي نأ 50 باب نع قبآ دبعب

 . كيلع كدوجب ْتَلَلَد ميِرَك كلم كنك . ةراعملا لايذأب 0 .ةرفغملا بّلَط

 بوُأقلا بيبح اَي . كيلإ اوُلَحَتَرا اَذِإ دوفولا تمركآَو . كيد لاؤسلاب ةّئسلألا تقّلطآَو

 اَذ نم ٠ حيرت ملك كاع ىبلا 5 نم . كبالّط نأ َنِيدرَقنُملا سينأ اي .كباّبحأ َنيأ

 اًيجعاو .حربي نأ ىهّتشاو كبرُك طاسب ىلإ لَو ْنَم . حجني مَلَق كيلإ آَجَتلا ىدّلا

 كنم تبلط الم ةحارلا تَبلَط سوُفْنلَو . تدارأ ىذا ام ةلريغ ىلإ تلا بوُقل

 لم نع رع .]

 ارسم تصقت له .ْتَداَعَف اًمَدَر ىذا ام َكتاَضْرَم ىلإ تعس مئازعلو .تنداقّيساَو

 ذاق كُرادقأ ْتَرَجََو .لّيحلا تلَطَبَ . ككرايتحما قبس .تداز لب ْكُقَحَو هل اهتمرفتما

 لع لع يل را ص ص سرق اب رمل

 ىلع تبضغو . .لزألا ىف مهقلَخ لبق ماوقأل َكّتبَحَم ْتَمدَقَتو لمعلا ريثكي
 ملف : موق

 كتيصعم نع لوح لَو . كتَناَعِإ ب الإ كتعاط ىَلع َةَوُق َداَف . .لعَف امي مهّلماع عَمَتني

 هديب ْنَم اَي . كيدي نم الإ ىَجرُي ريح الو .كِيلإ ذل
 آلإ كنم آَجْلَم الو . كتتيشمب لإ مسلم

 لى

نَذلا ِهوُفَع ىف ٌرَغاَصَتَت ْنَم اَ بوق حينما .بوُلقلا حالصإ
 مُهّللا .انّيوُنُذ رفغا .بوُ

 لك حلصاف . .نيلئام كدوج باب ىلإ لَرَت مت .نيبئاتخ اًندَرَت داق .َنيبلاط كابن دق اَّنِإ

 عوردب «نيفيلاو ناميإلا عد اًنسبلاو . نيم ماتم اَنِب كّلساو .نيلَي الَق اسق بلَق



 مع هللا ىلع ءانثلا مماج نم ىناثلا درولا

 تا

 كلضَف نم اًنلَعِجاو .نيميو ةبرتلا ىَلَع دهامي نمم اَنْلَعِمت الو « نيقُي نهنإف قدصلا

 ماتش حس اديس ىلَح هللا ىَلصَو .نيمحارلا محرأ اي كنم ةمحرب .نيِمَيلا لهأ نم

 بّنذلا ىَلِإ كدبع َناَك ام .دوجت لضقلاب َكنَأ الون ىهلإ .َنيِلَسْرَمْلا ماَمَِو َنييتلا

 يلع رت تلبس .ناّيصعْلاب كرِراَبي نَم تلهمأ ام .نارُعْلل َكَتْبَحَم الولو .ُدوُحَي

 الإ راَث اقذتنمالاب اَنيرَمآ ام ىهلإ .ناسحإلاب كنم اًنتَءاَسإ تَلَباَقَو .ناّيسنلا ليذ لبسأ نَم

 لبق .لارَتسلاب ئدتبملا تن . ةرذعملا اًنَمهْلَأ اَم 25 لولو . ةرفغملا ديرت تنأَو

 بلطي هلو .كتارفغ الإ وجرت ال نإ .لاّمآلا قرف .لاضفألا نم ىطعُملاو . لاؤسلا

 توجر كتعطأ ٠ نإ .ىلمع ناّسل نك اَمَل .ىلمأ ناسلب كاعد .كتاسحإ لإ

 ىتلا كتمحرب هنت نإ ! مُهّللآ . كنار انبلاَط كيَلِإ تعجر كئيصع نإو ,"كتاسحإ

 .مهتيصعم لعب .نيِماَمْلا ىَلَع اهب نمت ان .مهتعاطب اوماَق ىتح .َنيَعئاَطلا اهب َتْأَدَب
 ا ا

 نأش نمو ءىسملا اَنأَو نسحملا تن ىهلِإ .ميرك اي اًدئاَعَو اًنداَب نسحمْلا َكْنِإَف

 امو .لهمأ نم اَي . هنآودعب فارتعألا ءىبسمْلا نأش ٠ نمو .هناسحإ مامَتِإ نسحمْلا

 .ريقحلا اّنأو ٌريِزَعْلا تن .ريقفلا انو متل تنا 9

 لهأ ناويد نم اَنِجَنَو .اًضَقلاو ردقلا ىف اَنِب فّطْلاو . اضرلا َرَظَت نإ رأظنا مهللآ

 رفغاو .ءاَقَوْلا نسح اَندَهاَع ام ىَلَع اَنَقرْراَو .ءافقضلا لمهأ ناويد ىف انتبْثأو ٠ ءاَفَجْلا

 هبحصو هلآ ىلعو دمَحُم اًندّيس ىّلَع ُهَّللا ىَّلَصَو . .نيملسملا عيمجلو اَن اًنيدلاولو اَنَل

 ماود ىف ّرعْلا ناطْلَس كلو . كتينادحو دارفنا ىف لآلَجْلا ءاَهَب كل ىبلإ . نيمآ مَلَسَو

 َنيِِراَمْلا بابل تريََتَو .كتّفِص ْموُنُب ْنَع نيِئحاَبا ٌماَمرأ َكبْرُق ْنَع ْتدْعَب .كتيبوُبر

 لص مج ص #١ لل ساس رع .

 .رْمَغ دق هنأك ى ىتح رتسو . لمه

 ركش انمهلأو .كمركو كدب كوفع ىف اًنَعَمْطأ نم ىهلإ . كتمظعو كلالج ىف

 كنم الإ ِهّلُك كلذ لَم .كباّبحأل هّتددعأ اًميف اَنبْعَرَو . "كباب ىَلِإ اَنب ىَتأَو .َكمّسن يرجع لع

 الإ مق ْفّسألاو .كنَع الإ ليج ُرَصلا ىهلإ كيل انب تنجو كن انك
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 هللا ىلع ءانثلا مماج نم ىناثلا درولا 04

 ليي . كلاضُفإ | ةرثك ىف ىتتعمطأر .كلاؤس دنع .كلاوت ميرك ىنندوَع ىهلِإ .*

 ىبت ركسأ ىلإ . ىاجر َتَقَقَحَف كتوَجَر 0 ا قود ىلا كلاس .كياقإ

 0 0 ل ل ل ىلإ

 ىهلإ .كبابحأ قيرط نع هتدعبأ نم ة ةرسحاو . كباب نع هتدرط نم ةبيحخاو .هتوقشب

 ةلرتسب اَنلْثَج مُهّللا .نيبنذملا لاَمآ بَهُذَت َّنْيأ ىَلِإَف .َنينسْحُمْلل َكْتَمْحَر ْتَناَك نإ

 هللا ىلصو َنيِمِلْمْلا عيمجلو اًنيَدلاَولَو اَنَل رْفْغاَو كفطُتب اَنْلماَعَو كرت انع فععاو
 كدَح لظفح ىف َنيِرصَقم انُك نإ ىهلإ .مّلسو هبحاصو هلآ ىّلعو دمحم اًندّيس ىَلع

 ترهظ نم اي .كدو صلاخخو .كدفر ءاجر ىف اًنقدص مّلَعَت تاك . كدهعب ءاَقَولاو

 ةيادب الق لوأ اي .هدوجو همرك قئ دال معو و ىفْحَي َدلَق بوُتعلل هتف رعم

 لوقعْلاَف نطاَباَي . هلاعفأ / نم عدبأ امي رهاظ 3 . هتيدبأل ةياهن الق رخآ اي . هتيلرأل
ّ 

 #8 رس »ا  ىما وهو

 انتقل .هل كيِرتش آل حا ا .ُهَل هيش الق سو ا . هلامك فصو نع ةزجاع

 ليث ناموا انتيطعأ . كباقع ع نم اَنمََ : عر انج .كيالع نو املس . نيملسم
 م

2 

_ 
ّ- 

 م 3

مداه دل تلت ان . تانّيسلل مداه تالا لمجا ع كس ىف
 . تاَنسَحْلل اً

 م

 1, -ٍ د

 رتل ملا لسا اقرا يي “قت ديري. مر

 ل

 10 .نيبئاتلا بيبَح 2 لا ل لعل دا اا .كلاوت مَرَك

 ريهظ ايو .نيجأللا روح 003 .نيدرفنملا سينأ ايو .نيفراَعْلا نيعأ ةرق ايو . نيدباعلا



 هه هللا ىلع ءانثلا عماج نم ىناثلا درولا

 كبزحو .نيقتملا كئايلوأ نم اًنْلَعَجا .نيقيدصلا ْبوُلُق هيلإ تّنَح نَم ايو .نيعطقنملا

 ا 2 عاوم ل
 حربت ال انإ مهللا .يلقلا اهي ذرث مكن .هعيطُف اًنبوُنُذ تناك نو مُهَّللآ .نيحلقملا

 رع وُذ تن .اًنتْرَمأ امك َنُكَن مل نإ ْنَحَت .كباجح ىيلأب اَنْبِدَعُت الَق .كباَب نع
 بهذ نب ىلإ .اتقرتم ذإ جلت نم ىلإ .اقل نكت مل اذ نيكاستسلا نو « ىو
 كاديعت انإ | مهلا م انع تضرعأ نإ يلع لبي نم . اًنتبجح نإ لسوَتَت نمي .اًنَتدرَط نإ

 انأل َكُفاَحَتَو .هلإ َكّنأل كوُجرَتو . .ْميظَع كتل َكْفاَحَت . امرك كيصعتو . اعط

 ىهلإ . ةّيدوُبَعْلا فعضلو .ةّيبوُبرلا مركل اًنمحراو .اًنفوحت كلو .اًنببح كبف .ديبع

 .كبابب انخَنأ دق نحت اه .كلاوت ىلإ ءارقملا نحتو الوم ع بولا ايم ادي

 د اًقرش اًنامكو "يت انا ةنركت نأ ازع انا اًناَمك . كياحأ ب الع ف
 دم كاع

 ىهلإ تول رم ربعي ةوكسلا رولا وه كلب نورس .ةلطاب ةلاوسب لم كك

 ٌةَرَم َكلوُرَكَذ نيح ةرحسلا نم اًموُلأ تْلبَق كن مهل .ىتقاق ىتليسوو . ىَتجاَح ىنَح

 اًندجس ام . كتينادحوب نيف رتعم .كتيبوبرب نيرقم لَرَت مل انإو ٌةدجس كل اوُدَجَسَو

 اَنْدَّمْعَتَو .كلضَمب اَنيَلَع دج ىهلإ .كيلإ الإ اًنَجئاَوَح اَنَعَفَر الو . كيدي َنْيب الإ طق

 اًنيدلاولو اَنَل رفغاو .كتمدخل 599 . كتقأرب اًنلماعو .كفطلب اًنكراَدَو . كتمحارب

 هلآ ىَلَعَو دمَسُم انيس ىَلَع هللا ىَّلِصَر .نيمحارلا م محرأ كن .نيملسملا عيمجلو
 سلس كاس ل »6# سا

 دمتعي ال فيو .كنم ادب دجي آل نم .كنع ْبَمْذَي َنْيآ ىهلإ .ملسو هيحصو

 نإ ىهلإ ٠ لة ال نموا اهل ايون ىهسإ كيدي ىف ءروثأ لع نم كيم
 . تاعاّطلا ٍرّبْكَأ ىف َكاَنعْطأ ْدَق ىهلإ .ةرفغُملا ىلع دقت ْتْنأَف ةّبوَتلا ىَلَع ٌردْفَت ال انك

 رفْغاَف .َكِيَلَع ءارتفالاو كب كرشلا .تائّيسلا َرْبكأ اًنكرَتو .كيَلِإ راقتفالاو كب ناميإلا
 "م سس

ج ىف ةريغّص اَنبوُنُذ نإ ! ىهلإ .كيدي نيب انلجخ الو ا نيني ام ان
 نإو .كوفع بن
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 مل انتحيضف تدرآ ولو .اًندهت مل اَنَتناَهِإ تدرأ ول ىهلإ .كيهت بنج ىف ةريبك تَناَك

 راثلاب اًهجو قرحُتأ ىهلإ .اًنَتسَرْكأ هب ام اَنبْلسَت هلو .اَنَنأَدَب هب ام ام يللا مل كف .اًنرْتسَت

 عطقتي ال فيك ىهلإ ٠ اًقراع كب ناك اًبلَقَو .اًركاذ كَل ناك اًناسلو .ادجاس كَل َناَك

 .ديبعلل لكذَتُي ندم بَجَعْلا ."كترضح ميعَت ىف هرورس لامك دَجو نم . كتمدخ ىلإ

 عجر ولو هتاجاح بَلَط ىف قْلَخْلل عّضَتس نم ُنوُبْغَمْلاَو . ديري اَم ام هالَوَم نم جي وهو

 عطقنا اَذإ اَنوَجْلَمَو .لّيحلا تقاسم نإ اَنْدَدَم تنآ ىهلِإ .ةتامهم هاَقكَل ل ىَلِإ

 كلو .اًنرخَف كبف .ٌرقتفتو ئجَتلَ كدوج ىلإو .رختفتو معن كركذب . لّمألا

 لو .كيَدَل اًميف : انتي لعجأو اطمن ا ا .كْيَلَع كب ا قف
 امم ع

 ُنودلا يملا ل نلتلا ال تنأ ىلإ | .مّلَسَو هبحصو هلآ 00 دمحم يس ىلع الا
 ً حلل ا ليس ميم بأ ع

 كركذيب انتمعنو . كتمعن راحي ىف انتقرغو ."كتيبوبرب اًنَتْفرع . نيتملا ىرَقْل ىداهلا

 معط دَجو نم .كبرق نع ريصي فيك ىهلإ .كسادُق راد ىلإ اَنَتَوَعَدَو 0

 ىلإ اًنرظن نإو .كّم فيك كله نمِم ْبجَمْلاَ .كلضق ىلإ اًنرَظَت نإ ىهلإ

 نإو .كّتاوضر الن كلضفب اَنتْبِساَح نإ ىهلإ .اَجَن اجت فيك امن مم ُبَجَملاَ .كلدع

 كوجرأ ال فْيكو . اَنأ اَنآو كوجرأ فيك ىهلإ ."كتارفغ لدن مل ."كلدعب انسساَح

 هترفغم ىلع ردقُت تْنأَف اَنيَلَع ُهَتبَتك بْنَذ كرت ىَلَع 2 هل انك نإ ىهلإ .ّتنأ 0

 ىَلَع ٌرداَق تنأَو . ىوكشلا لبق ْنَم .لاحلاب لمت نا ىهلاإ . ىلاَبي هو َبوُتلا

 اهلدبأو .تاتيسلا رْفْغَو . تأالزلا رْمَس نم اَي مُهللا .ىولَبلا فشكو .لاَّمآلا قيقحُت

 رفغاو .كركشل اَنْقُفوَو .كرمآي اًنلمعتساو .كركذب اًنْيرو .كركَم نم اًنرجآ .تاَنسَح

 نيلسملا عيمجلو انيدلاولو اَنْ



 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عماج نم ثلاثلا درولا

 اسأَب زذنيل اًمْيَف اًوع هَل لَعْجَي َمَلَو باتكلا هدّبَع ىَلَع َلَرْنَأ ىذلا هلل دْمَحْلال سا يم م مل مس عم صا - نق سا - 0 مم م 8 8 م مهامها ب
 نيثكام اًنسح ارجآ مهل نأ تاحلاصلا َنوُلَمْعَي نيذّلا نينمؤملا َرشَبيَو ِهْندَل نم اديدش 42 سمس < م 6 م مه 2 - 8 - سماق سا ىلا 0 ا سلع مهد ماو ل -

 507 ل َّ مي سل 00 سا هل رو رع م

 حابصم اهيف ةاكشمك هرون لثم ضرأألاَو تاومسلا رون هللأإ# ١-"[ :فيهكلا] 2 [دنأ هيف

 ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي ىرد بكوك اهنأك ةجاج زلا ةجاجز ىف حابصملا
 يم رنا اص ب لم ىلا اس ىف رس 03 هات ا

. 
 1 2 هم ري سس و وق 2 ع سوس # صرع 211

 9 هرونل هللا ىدهي رون ىلع رون ران هسسمت مل ولو ءىضي اهتيز داكي ةيبرغ الو ةيقرش

- 

 2 2 ل ا ىف رع 2 ماو ياا يا سس # سا رم ىلا رص

 .["0 'روثلا] *ميلع ءىش لكب هللاو سانلل لاثمألا هللا برضُيو ءاشي

 هللا يلمع ءانثلا مماح
 ها 32
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 ثيداحألا

 ساره سا سس اسأ صراع تاه ره سل # ب 2 ت0 2 ا تك واو

 لش نم ّرِجاَف الو رب نهرواجي ال ىتلا تاماتلا هللا تاّملَكَبَو ميركلا هللاب ذوعأ
 سا # ع ع سا ع

 اًنحبصأ .هللا ىلع نآلكتلا هللاب الإ ةوق الو لوح آل هللا مساب .ًاربو أرذو قلخ ام
 0 25 5 ويفقد ريواربخ « يم م لح 5 ل لاس لع 25 م تا ريهام م م تأ لا هرظ © 0 صا رمش

 هللا الإ هلإ آل .روُسشُنلا هْيَلإَو وه الإ هلإ آل هَل كيرش آل ِهَّلل دَمَحْلاَو ِهّلل كِلُمْلا حبصأو
 ىلا هل 54 5 يم رص # 5 5 0 ساس 2 # صا # سا 7 ما رااح 2. رع ش لن سم 5 رئاب »ه نع

 لوح ال َنيِمْلاَعْلا بر هللا ناَحْبَس اًريثك هلل دمحلاو اريبُك ربكأ هللا هَل كيرش ال هدحو
 يم نس بص ع رس فش يس رس ١ سيم ١ نر يس #3 يصل يم يع سا ريع مخ نع 8ع 0 0 02 ٠ م ب 9 لل

 مزهو ةدكيع رصنو ةهدصو زجنأ هدححو هانلا الإ هلإ ال . ميكحلا زيرعلا هاللاب الإ ةوك الو

 لن عا يك ماب و م 5 صا رم م 0 مص كاس نسا سا اخ سَ سم هس رص # ع ص سماع

 رطاق مهللا .ثيغتسأ كتمحرب مويق اي ىح اي تنأ آلإ هلإ ال .هدحو بارحألا

 8 «يماا ري سا# م ل سا سا » 5 رع نسا 7 مريع ص 2 8. م سم 8

 هذه ىف كيَلإ دهعأ ىنإ ماركإلاو لآلجلا اَذ ةداهشلاو بيْغْلا ملاع ضرألاو تاومسلا

 5 57 52 م رع »سا رس يس 5 55 .٠ ريعامم 8 2 2 يصالص يم للص قا -. 2 ا

 كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ىثأ اديهش كب ىَفُكَو كدهشأو ايندلا ةاّيحلا

 سما ر# رم عاام ص رس ليا لا ا لام ول 52 لا ونا مصرع رس "ضر رقاد رمل # ا ىسأ سس #8 هال هيل مس م

 كدبع ادمحم نأ دهشاأو ريدق م سا لك ىلع تنأو دمحلا كلو كلملا كل .ءكل

 نص يع ماا هما ع لسا ب رع سل 0 سلا لم يم 2 ريا ساهم م د سا مما 2

 ثعبت كنأو اهيف بير آل ةينا هةعاسلا نآو قح كءاقلو قح
3 

 سه سا # يار لم سا رب ره سل

 كدعو نأ دهشأو كلوسرو

 ن مم يع لل م نسا » لنص ىلع م أ ٠ « سا 5 ل ير 00 ل_للظ ه ها نا

 ةتسيطخخو بلذو ةروعو فعض ىلإ ىنلكت ىسفت ىلإ ىنلكت نإ كنإو روبقلا ىف نم

 اصلا ممام هولي 82 2 م ياس 2 و م «ه »6 باس | سه ما 6 ىلا ب

 ىلع بتو تنأ الإ بونذلا رفغَي آل هنإ اهلك ىبونذ ىل رفغاق كتمحرب الإ قثأ آل ىنإو
 مث  هضا يما سلا » « يام « م صاب نأ هي هه نارعبا ارم مارب وا سا ره يا ام سل هي اع

 تأجلأو كيلإ ىرمأ تضوقو كِيَلإ ىهجو تمّلسآ مهللا .ميحرلا باوتلا تنأ كنإ

 ىّذلا كباّتكب ْتْنْمآ كَل الإ كنم ىَجَنَم الو اجْذَم هل كْيلإ ةّبهَرَو ةَبفر كْبلإ ىروظ
 مصاص لس رس ا # 2 0 - 2 مسام هى « ماا 2 0 نك 5 «رما م 6 ل قف سرع نس 1

 امو ناك هللا ءاش ام هللاب الإ ةرق آل هدمحبو هللا ناحبس .تلسرأ ىذلا كيبتو تل

 ليرص < ل

 .اًمّلع ءىش ّلكب طاَحآ دق هللا نو يدق ءىش لك ىَلَع هللا نأ ْمَلعَأ نكي مل اشي مَن



 49 هللا ىلع ءانثلا عماج نم ثلاثلا دررلا

 ١ ىلا ىَحْلا ناَحبس توريجْلاو ةرعْلا ىذ ناَحبس توكَلَمْلاَو كلملا ىذ ناَحبس

 لج كنم كب ٌدوُعآَو كطْخَس نم كاَضرب دوو كباقع نم َكوْفَعِب ذوعأ ْتوُمَي

 نأ ءاَمَّسلا كسمي ىذُلا هلل دْمَحْلا .اَتلُكوَت هللا ىَلَع ليكولا معو هللا اًنيسح .كهجو

 .لاَح لك ىَلَع هلل ُدَمَحْلا .ميحر فوُكَرَل سائلا هلل 3 هنذإِب لإ ضرألا ىَلَع َمَقَت

 نأ كلأسأ ىّنِإ مُهّللا .راَثلا نم كي ٌدوعأ ءىش لك هلو هّكيِلَمَو ءىش لك بر مهللآ

 لداَجْلا ود ضرألاو تاوّمسلا عيد ناَنمْلاَو ُناَنَحْلا تنأ الإ هلإ هل دْمَحْلا كَل

 ىسفت تْمَلَظ ىّنإ ْمُهَّللآ .راَنلا نم كب ُدوُعأو َةَّنِجْلا كلاسأ مويَق اي ىح اَي ماركإلاو
 تنأ كَنِإ ىنْمَحْراَو كلدنع نم َةَرْفْعَم ىل رْفْغاَف تنأ الإ ٌبوُثدلا ُرفْخَي الو اريك اَمْلُظ

 مك ضرألاو ءاّمّسلا ىف كلرمأ كمسا َّسْدَقَت ءاّمَسلا ىف ىّذلا هللا اني . ميحرلا ُروُفَحْلا
 هلا سا ىلا .٠ م مسا 5100 سرع #ه ىع 9 لسا سرس »لس »سا » 2 5 5 رماه  ل 2 5

 بر تنأ اناياطخو اًئيوح اَنَل رفغاو ضرألا ىف كّتمحر لعِجاَف ءامسلا ىف َكتَمحَر

 هم 2 لسع يل وا سارا مه ساس م 2-5 لع طن ص ع لما # صا صا ىلا « ا عاا» ىلا لظئي»# . د

 مهللا .كاوس دحأ امهكلمي آل كدّيب امهنإف كتمحرو كلضَف نم كلأسأ .َنيبيلطلا

 2 نا اال يم نص » رس لص ىلع را ع مصايب وع لسا يع ىلا ارا م ل لاا ع نس ع

 . كب الإ ةوق آل و لوح الو لتاقأ كبو لوصأ كبو لوحأ كب ىريصتو ىدُِضَع تن

 م عا راس م م ص »ا سابا يح سا * مس مس د سارع مه اس شكا سرب هس كاس سا هس م 8# تال

 نم دوجأو كلم نم فارأو ىغتبا نم رصنأو دبع نم قحأو ركذ نم قحأ تنأ مُهَّللا
 2 3 مها 8 ماش م 6# جا قم دهم داما لسا سال يس 8# يصا# م هان ساه سماع

 كلاه ءىش لك كلل دن آل درَفْلاو كَل كيرّش آل َكلَمْلا تْنأ ىطْعأ نم عسْوأو لئس
 4 ل يا ا 3 107 3 8 2 م م سم نس 5 8 يصل عر #  ع ذ 2-5 2 َ

 ا ص #رب م 95 5 ل د عا ا ر# ىلا + 8 ّس رم# يل َ م

 راثآلا تبتكو ىصاونلاب تدذحخأو سوفنلا كود تلح طظيفح ىندأو كيهش برأ

 لل صام 8 رم ل # إس سس 8# رس ىلا #0 نل سا رم رع » و 2 1. 5 ا رق < ساس ماا رسال

 مارحلاو تللح ام لالحلا .ةينالع كدنع رسلاو ةيضفم كَل بولقلا .لاجآلا ْتْحَسَن
0 - - 3 ' 1 : 

 ا -ٍ : ا لإ مره سل رمشأا يقا ع رشا يعل 072 يح يع لس ب 0# 8 2 1 رم اح م ا 5

 هللا تنأو كدبع دبعلاو كقلخ قلخلاو :تيضق ام رمألاو تعرش ام نيدلاو تمرح ام

 سس رص ع را ا[ اس ولا يا الس را ماع
 , َ "4 ساو 0 2 278 8 م« اس رى هر م رو

 كل وه قح لكبو ضرألاو تاومسلا هل تقرشأ ىذلا كيج روثب كلاسأ فوعءعرلا



 هللا ىلع ءماشلا عاج نم كلاغلا درولا ١1د

 عا تعا ع ماد*ا# 8 8 2 رباه عل مم . . م اى * ياس هضم م 28 عا لع نس

 مهللا . كتردقب رانلا نم ىنريجت نأو ةادهلا هذه ىف ىنايقت نأ كيلع نيلئاسلا قحعيو

 5 7 م0 ىلا يي ل ا 6 ها ا# طل سل . هلا ساس 02 502

 بحلا قلاف ءىبش لك انرو انبر ميهظعلا شرعلا برو ضرأألا برو تاومسلا ابار

 يضل ٠ »0, وبا 8# ب . 2 . ٠ ا ولم 57 . 5 0 5 مرت ل ل ّ 5

 دحلإ تنأ ء يش لك رش سس كب ذوعأ .٠ ناقرفلاو ليجنإللاو ةاروتلا لونمو ىوتلاو

 سل ل ها رع ع فضل 8 5 0 يم سرس نس «رمصلا »# يك نع هسا 1# مك خا نا م 8

 تنأو ءىش كدعب سيلف رخآلا تنآو ءىش ْكَلِبق سيف لوألا تنأ مهللآ هتيصانب
 لع رع ري

 5 ىسا# ينم سا هده 3 ©# رق نع يما ىلع د# يما «#يسرسا يع# ل 0 0 0 يصل يصف رع ل هريرعا ريق َس

 نم اننغأو نيدلا انع ضقا ءىش كتود َْسِيَلَف نطاَبْلا تنآو ءىش ْكَقَوَف َسْيَلَف رهاّظلا

 هر
 ةضلا

 .٠



 هللا ىلع مانغلا عماج م ثلاثلا درولا

 هنع هللا ىضر هبازحلأ ىف ىلذاشلا نسحلا ىبأ ءانث نم

 نإ ل أوك و ام يتب كل نق لأمي ىلا ا اش نك
 لل رس

 ليم © 1ع

 هيف اَنَل تملع ام .كاّمَعُن نم ال به ُباَهَو اي كلام اي ب هّللآ اَي .ريدق ءىش لك ىل

 لك ْنَع اهب اًنسْدَكو .هلاَياَطَع هيدج ىف تفل نم اهب انيق ؛ ةوسك اًنسكاو . كاضر

 ىلع اي ميظَع اي هلأ .ةلاوي نع كمْلع ىف هب ترئاكسا امم انمْقَن بجي فص

 اَنِب فّطْلاَو .كايإ الإ َدَهَْت ذل ىَّنَح كلب ىَنْلاَو .كاوس امم َرْقَقْلا كنس .ريبك اي

 . تاَلَحللاَو ِساّقْنألا ىف ةّمْصْحْلا بيبَاَج اًنسكاو . .هلآلاو نمل حّلصي هَتملَع اًمْطَل

 ىف نيلماَك هب ٌريَِت اًملع كد نم اَنَمَلَعَو . .تآلاخلا عيمَجا ىف كَل اديبع انلعجاَو
 م دلو

 انحرم ملت دري امل لاقل .ديجَمْلا بَل .ُديِمَحْلا تن مُهَّنلآ .تاّمَمْلاَو اّيحَمْلا

 نو تيجو قو لك نر قو اذ تمد اذا مو

 طا للا .” .ٌريِدَق هش ع ىَلَع كن ! كل نم َنيقيدتملا ا كءايبنأ
 يسرص يح #١ سا هرم يا را هذ

عف كداب نيب مُكْحَت تنأ دهسا بيَغلا ملاع لاو تال
 َكَكَرَع سل ا

م كاتيادحروب رقأ نمل ليلا مك ليلا لب كفي مل نسل ليوا كئاضقب ىض
 مل

 مِهيَلَع تْمَكَحَو و اوزع ىّتَح لذلاب ْمِهْيَلَع تْمْكَح ْدَق َمْرَقْلا نإ مُهّللآ .كماَكْحآب
 سم ص رى راص - قا لع سرع سا ل د كنود مك

 .كتمحر فئاطل هبحصت الذ ُهَلَدَب كن نقرأ مكي ع ع اوت لح تلا

 د لا

3 

 يا عسسل

 سا كس سا را ص هي ضررا ل ٠ 0 مام

 تّرهظ دق ُهَنإَف ٠ يي كل كل بطش دج ل

ظو ةحيبحأ نن ىلع ةداعَسلا
بدات نم ا به اك ل نم ىلع راش تره

 

_- 2 

 اًنسفنأ نع رضلا مفد نع اًنَرَجَع دق ان | مهلا .ءايقشألا دراوُم نم سا . ءادمسلا



 هللا ىلع ءانثلا مماج نم ثلاثلا درولا ١م

 م مس < م لا ند 2 .٠ سا * اس ملم رى مه سارا | لم

 هال رك ةتحلْمأ م م حالّصلا وخأف .اًنَتَم يس لا ا انهت يب دقو

 مم اككمخُو نم نرخ 96 كان لاؤسلا نع ُهَتينْعَأ نم + اًمَح ديعسلاو .ُهَتللصأ نَم

 راَهَق اي رابج اي ٌضْطَبْلا ديدش اي .ريدق ءىش لك ىَلَع ّكَنِإ اَنَل رفْغاَو .كل اتلاؤس ةرثك

 .اتضفلا ام ىلع داسألا رش نم كاب هوو .تقلخ ام رش نم كلي وعن .ميكح اي

 ناميإلاب ايدل ع ل دحم اًندّيَس كيب ةكلاس اَمَك ةرخآلاو ايندلا رع كلاستَو
 و مدام

 ل ل

 َّدَع تنْمَتا "بيج "بيرق يمس كلن ةدَماَتسلاَ ءاَقْللاب ةرخآلا ّرعَو ةَفرْعَمْلاَو

 لع ريع رح

 هب تدَقَت ام ريتخ انيطعت نأ كنيع عا لامكو كيتي رونو كهجو مرو كيدي طن

 مه

 وه رش 2 ب 7 لمكأآو كلذل دض م انفْهاَو كُمْلع هب َدطاَحآو .كتردق هب تقلعتو .ل 25 1
 لنص ييس# مس نع

 ةثوملاو ةبّيلُعلا ةايحلا | عمم ةَملاَبْلا ةمكحلا ةمكح ل بهو 8 مست الع انيلع ممتأو انتيد 5

 نم لع م

 دب انو لب امو خوربلا ىف لرب نيبو ان ب لو لدي اساور ضن لوقو هسا

 اي ىلع اي هلل اي .ريدق ءىش هلك ىل اع كن كلضَف ليمجو كتَردُق ميظعَو كتاَذ روب
 2 “3 س

 اينأللا نتف نيبو انني لح دودو اي بيج اي بي رق ان عيمتس اي ميكح اي ميل اي ميظَع

 انتاَعبت نع ضقاو انيوُنُذ انل رفغاو قْلَخْلا ءوسو داّبعْلا مْلْظَو ةوهشلاو َةَلقَعْلاَو ٠ ءاسْنلاو

 ل ل د مو جرف نم زو فان ا ا فيا

 تاوّمسلا ديِلاَقَم كل . ٍرَع اي ىِوَق اي قارر اي فيطل اَ نب ُهَّلأ اي ُدّللأ اي هَّنلأ اب

 كتمحر ىلإ هب اَنلصَرُت نم قل نم نق نق ند اثق سل اقرا ست صلو

 انل مدنعاو كلف هي انمي ام كاملح نمو َكمقت نيبو اني هب لوَُت ام َكتمَسَر نمو

 ريغ لّعجاو كئادعأ نيبو انبي ارب ال لعجاو :كائايلوأل اهب "تنقع ىلا دس

 ىف كلضفب اًنلخدأو ةوهشلا راَث نع اًيثدلا ىف اَنَحِرْحرَو كئاقل 2 اًهدعسأو انما

 اًنميِهَمَو انلوقع نم اريهظ انل لَعَجاَو ةمصعلا ُبيِبَالَج ةلروُث نب اًنسْكآو ةَمْسرلا يداي

 . ريصب انب تنك كّنِإ اريثك كركذتو اريثك ْكَحَّبَسُن ىك اًنسفنَأ نم م ارَخَسُمو اًنحاَورأ نم



2 0: 
 كنع اَنَلَفْغ اَذِإ اًنركذاو اًنراصبأو انعامسأ حتفاو ملاكم اهيحصت د ٌةدهاش

 رم رسل يف م 5

 عأطأ اذإ هب انسحر امم ني يسع اذ اًممحراو كرت اذإ هب اًتركذت ام 2
 با * سم يح ا ول »رم م 3

 معتم اًبلقو ركب اًبطر اًناسل ثان ان مُهّللأ 0 0

 ةلو اتَممَس أ ةلو اتنآر يع ل ام كلذ ّمَم اًتطغأو َكتَعاطب اَنْ انه اًندَبو .كركشب

 رظرصع ارم ص س# س١ نم ظن رع رع لص ١ سس زم ل

 كملي هَل اًمبسَح َملسو هَل هللا ىلص كلور هب ربخأ امك رثثَب بلَق ىلع َرطَح
 ما امس

 ا ل

 ىَلَع كن | كئادعأ نيبو مهني اوريو كئاّيلوأل ىَنْعْلا بيس اًنلعِجاَو ٠ بيس الب اًننغأو
 سا ره »#

 جرخت ىتح ةلوفعو ةلدوجو كلضَقَو كرك ٍرحَب نم اَنيَلَع ضفأر يدق ميش لك

 .اهب نيملاع ةداَهشلاب نيقطان توما دنع اًنلعَجاَو اهلايَو نم ةمالسلا ىلع يندلا نم
5-3 

 ع ظ لمس »ل

 ايندلا ل ووتش ني اسيد .اًهلوزُتو دئادملا دنع هبيبحب بيحلا ةقأر اَنب فآراَد
 سلما شال

 ا را را ل

 تيبحأ نم تائيس اًنتائيس لجاد - .اهويمتو ةّنَجْلا | ىلإ نامل حورلاو .اهيومشو

 صرع »نع يس صيصان ىلا »م م* امام رس © 0# مان هو

 اًنقوح شاق فاَحَتو وجل يك كلا وذ .ةكلنم بطلا مّن كرهت هل ةاسإلا
 سا *ةرض سا ىلا هرب ص لم يصارع .١ يصر 2

 تببحو تبتكو كلاسُت نأ لبق نم املا اًنتيطعأ دقق اًنلؤِس اًنطعأو اَنَءاَجَر بيَحَت الو
 ل و ل ا ا ا

 هم م م رس س١ هانم لس

 ىلع دمحلا ِْكَلَف .اتن بلا منك تسَجْرَت هب امي نآلا ةتفلطاو . اتهركو تنيزو

 ناَمرِحو و ناري م .اًَطَعْلا ّدَعَب بلّسْلاب اي اًيقاَ كت الو ا فعاا . تمعتأ ام

 هل ىّتح كيل لكتاب ناهإلا ةقيتح 3 ل را سل تا

 ركش اًنعِزوأَ ةلاورم ايش دي الو ربط بحت الو لرش ري الو ةلريغ فاتن

 رونب اًنهوجو رفسأو كيَلَع لكلا نيقيلاب اًنرصناو كتيفاع ءادرب اًنْطَغَو كئاّمعَن

 ىَلَعَو اَنْيَلَع طوس دب :لَمْجَأَو كئايلوأ نيب ةمايقلا موي انرشبو اًنكحضآو كتاَفص
 ل

 ا كلذ نم لق ةلو ِنْيَع ة قرط اَنسْقنَأ ىلإ اًنلكت لَو كَمْ انمَم نو اندالوأو ايل



 هللا ىلع مانثلا عماج نم كلاغلا درولا ١١ ج

 اًلطيحم اي . ماركإلاو لآلتجلا اذ اي .ابيِرَق ولع ىف وه وه وه نم اَي .بيجملا معن

 نإ .باذعلا ةدشو .باّسحلا ءوسو . باجحلا مع نم كيل وكشأ . مايألاو ىلاّيللاب

 نم تنك ىلإ كَناَحْبس نت تنآ لإ لإ .ىنمحرت مل ن | مها نمل ان قال كل

 هرصب نم بهذ ام هيلع تددرو هنزح نم هْنِصْلَخَف بوني كِيلإ اكش دَقلَ .نيملالغلا

 ب وُيأ كادان دقلو . هبرك نم هتيجتف لبق نم حوُن ةلاداث قلو .هدلو نيبو هني تْمْنَجَر

 هلادات دقلو .همغ ل اف كلادات دقو ٠ هررغ نم هب ام تفتت دي نم

 هما م

 انتاهف . هموقب لراتلا باَذَمْلا 2 ه هلم طرأ ايا . هودع ءارات نم "2 7

 سلا ها فم مضامساأللا 8

 ملذع - مهتمحر مك ىنمححرُت نإد ٠ . قيقح اَنأَف ١ تملع م عيمجب ىنبذعت نإ كدب

 , وَحآَو كل كلذب ىلوأ تنأَف ىمارجإ كعالمأ ندب اًنصوصخس كمرك سيلف هب مركأ نم

اصع انإو كقلخ نم تْفش نمل قبس لاب لوُديم وم لب .كيلع لبقأو
 ضرعاو ك

 م

 اي هَّللأ اي .نيِرِساَحْلا نم نتوُكَل اًنمَحَرتو انل رِْغَت مل ن آو اتسفنأ اَنمَلَظ اَنبَر . كنع

 نكت مل نإ .ول اي اوه ره ره نم اي موق اي يس اي ٌمِيحَر اي نَمْحَ اي هللا اي هَّللا

 .هاصع نَم ثسيغم اي ؛ مالوم اَي اي هاير اَي .اَنَلانَت نأ لهأ كتمحرَم اَهَلاَثَن نأ الهأ َكتَمْحَرل

 ضرالاو تاومسسلا ةيِسْرُك حسو نم اي .ميحر اي رب اي انمَحْداَ .ميرك اي بر اي اًنْتغأ
 م عو ص

 اًماّيق اي د اا حارتخلا عيب لا . ميظَعلا ىلَعْلا وهو اًمُهظفح هدوُني ألو

 (ريصتو ايو اَنَل ْنُك تن هلإ أل ءىَّش لك هلو اًنهلإ اي مويق اي يح اي ءىش لُكب

 يس وولاة د .اتنلأ ّذلإ ّفاَحن ذل ىّتْس ءْىَنش لك نم كب انمآو

 0 ىلع كر ,.ا ةعاللاو كل (ضرلاو داب سنألاو لإ قرشا كلل يصل اا

 لع اي كابس .ةننا لإ هلإ هل كم كلب نيقطاو "كب لم نيران كل كتدهاشم

مر اي موق اير ,م- اي ريدلق اي ديرم اي رسب اي عيمسم اي مداح اي ٌميلَع اي م ميلظع
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 . ميحلر

 ما #

 كنردقيو . كشر باكر 1 تاس ىلا كتملظعي كلاما وه أب وه نه نس اي



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم ثلاثلا درولا
07 

 كملعبو . ءىش لك تّعَسَو ىتّلا كتمحربو كقلخ عيمج 07 اهب تدق ىتلا

 نم ِنيِييرقْلا كرصبو ف اعمسب ُش اهنعراَتي لا ىلا كتدارإبو .ءىش لكب طيحمل ١
 أ ها 5 8 م رس سهو سرنا ه ساس هما

 كتافصَو كئاَمْسأَبَو كب تْنَمآ . ءىش لك نم ىَلِإ برقأ وه نم اَي .ءىش لك
 7 ساشا ءل كك 7

 كاويم ىزااعسي ىنْلا د َُسو كريغ ىنمح ري ىدْلا د نَمَف داب َكلوُسَر كلمحتمبو

 ةايبس هايإ ىلبلجو علا ليبس ىنرأو ًاايبس هيَلإ ىندهاو دلشرلا ليبس ىنرأر ىنمحراف

 رون اي هّللأ اَي اي ةكلروثي ىنسرحأو نايبلاو ل ممحلاو روقلاو قحلأ كنم ىنبححصأو

 يت لس كلتا رو ىنيحأو 20 ىنعرقو كب ىنرتصبو كم

 ىنعتمأو كلضَق نم ىنطعأو َكتردقب كروتل ىندهأ مُهّللا .ريدق ءىَش لك ىل اع كن

 لسا مس رس

و شلع يلغي ا لع نمو اكل رم ودع لك نب
 ةلرقو نم قي ال انأسلا ىل به

 قئاقحب اًمتمم ارو ٍميرعْلا كهجنو ىلإ ٍرظّتلاب ٌمّرْكُي اًمورو كنم قحلاب مسي اًبلقو
 لص يس يسع ١ يسع نس يل # يم لس م

 هللا اي كتعاَط عارنأب ىّنم نطب امو رهظ ام نيرو كتمظَع لآلجل ادماح ًالقعو كبف

 مهيد َرْكصق كئايلزأ بوُلَق تألم َكُدمطَع ىهلإ .ميكح اي يزعم اي ميلَع اَ عيمتس اي
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 ىنتلباق ةيصْنَمْلاب ل نإ هلو - ىفو 5208 مهب ىفو ةيصْنَمْلا ىتنداَ

5 0 

 َتْيَلَك ُءاَجر ىل ْمَدَت ملف كلدَمب ىتتلبَف ةعاَطَلاَب تلق إو اق اًقوتخ ىل عدت مل اق كلصَقب

ت ىناتصع مم كلطصق لهم في مآ كئاضإ مم ىناسن >إ ىرأ فْيَك ىرتش
 راسل

 راَمَع اي حان اي هلأ اي .ريدق ءىش لك ىَلع َكْنِإ َكِرْيْغل ىنعدت ال ُكيَلَع لادلا عماَجْلا

 ريسسلا مِلاَع اي 1 نيل حلا لا ل ةلإ أل وو يب امال ب ىدلخ اي مسلم

 ديعبلا اَنَأَو بِِرَقْلا تنأ بيرق ا ماركإلاو لآلجلا اذ ا داو عدكلا اذ اي . ىفحأ'

لِإ بطلا ىلإ ىندر كت ىدعبو كري نم ىئسيأ دق كير
 ىَتَح كلضُفب ىل نكف كيَ



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم ثلاثلا درولا ١5

 سار اع سا ساشا ياس . .

 لك توكلم هديب نم اَ ىرق اي ٠ .ريدق ءىش لك ىلع كَّنِإ كبلطب ىبَلَط وحمَت

 ص مصرص ريف يس ا ا

 ريزع اي ى

 بر هّلل دمَحْلا .٠ . ميلع اي ميلَح اي ميظع اَي ميِلَع اي هيَلَع راجي الو ريجي وهو ءىش
 - - م م
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 ش يفتت ني ابحي امك 5 اه ةايزَج اًمئاد اًككرابم اًببَط اريكك ادمَح َنيِمَلاَعْلا
 # لا ىلا يبا «يماا نم

 قدم ىلإ ذأ يجي ديب دع ىلإ ىلكت نم ىلإ يلم يتلا يَ
 مسْوأ َكُتيفاَع نكلرو .ىلإبأ الق ىلع ىَلَع بضَغ كل نمي ل ذإ . ىرْأ ُهَتْكُلَم دق بيرق

 رمأ هيلع حلصو ؛ تاَمْلّظلا هب تقرشأو كشرع َناَكَرأ ذلَم ىذلا كهجو روني وع .ىل
 ممر م ماا # ماع 0 م رمل

 تضر تح ىلا "كلو "كطخس لَ لحي أ كّببشَع ىبلْني انآ نم ةرخآلاو ايدل

 هةر ع سا رخل

 ىتوق فعشو . ىلاؤس فّقوَتو . ىلاوحأ تولت كيل ركشأ ب بر . كب الإ َهَوُق الو

 , 0 . لت ئاوع هير فيطلب تقلع م ا 0

 وف سا يلرس
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 ىتاَرحأو 0 نع شْدَن كل ينج ىلا 00 كديب

 اي .ىبامو ىعجرم هيل نم اي .كيدل ةمولعم ىدئادشو ىبدركو ىمومُعو ىمومهو

 ّتنأ .ىب ام ةق ِقَحَو ىبلا هلع ام م مّلعَيَو ٠ ىباطيخ ينو رس وت مَعَ

 كوجرآو . ىتياكشو ىئزحو ىنِب عقرأ : كيل . ىتدمعو ىرخْدَو .ىتايسوو ىئجلم

 حوَُتَم كباب ىهلإ . ىتينالَعَو ىرس ُمَلْمَي م ا ٍ .ىّتلَتم ع عقم . ىتّلع ءربل
 س«رلا سن را مريع ع رام

 هيلِإ نم اي . لئاسولا ةَياَغَو ىركشلا ىَهَتْنَم َكِيَلإو .لئاثلل لوذبم كلو .لئاكلل

 ا . ىلعألا رظنَلاِب وهو : ىري عّمسي نم اي اي .ىوجتلاو رسلا ملاع اي : .ىوكشلا عّقرت'
 لم . 6-5 2 مها . هنن

 ردق م ا .ءاقبلاو ماودلا هَل نم اي . ىتسحلا ءامسأللا هَ نم اي . ءامسلاو ضرألا بر

 1 ريم رو ممارس نع أ

 ةرمْلا تنأو .باوبالا هنود تقلغو باّبسالا هب تقاض َََق كلدبع .ءاقشلاو ةداعسلا
 م

 .باّسحلا عيرس اي .اباجأ ىعد اَذإ 0 . باجح لك ةلازإو . باّصُمْلا اذه فشل

 انيلل

١ 



 ١ك“ هللا ىلع ءانثلا مماج نم ثلاثلا درولا

 َ - ممل سا ارت .-

 آل بر .باَتجْلا عيقر ا . باَّحسسلا َرخَسُم ا .بابسألا بسم اي باب رآلا بر اي
 رخا ه رنا لل

 يف تريحتو .ىردص قاض دَقَف ٠ . ىتوقو ىلوح ىلإ ىبلكت ل ٠ . ىترعد بجحت
 حارشنا ىَلَع ٌرداَقْلا . ىرضو ىعفتل كلاَمْلا . ىرهجو ىرسب ملاَعْلا تنآو . ىرمأ

 بر . ىرضو ىبرك جيرفتو ٠ . ىرسأ كاكفو . ىرمأ ليهستو . ىرسع ريسينو .ىردص

 َنَم اي .هؤافشو هُثوْغَو .ُهفاَجَرو ُهْوَجْلَم تْنآَو .هؤافش زعَو نَعَرَم مُلقَع نم محا
 م ىلإ جاتحم كدبع 567 .هؤامعتو ةدوج ةيِربْلا عسوو . هؤاطعو هَلِضَف داَيعْلا رم رمْغ

 .كمعتو كناسحإو .كمركو كدوجو كدقو ىلإ رظتنم .كتسمحر ىلإ ريق ةلدنع
 حفصلا َكنم ْبُنْطآ فئاَع ناو .َناَرْفْعْلا كنم لاسأ بناذم اَنآَ الترس َكِوَفَعَو

 دوُجْلا كنم لمآ ريكو .ةتائتمالاو َرْقَمْلا كنم وُجْرأ صاع ىو نامل
 م 00

 ةرفغم ىسعو .ناّيصعْلاَو ةءاّسسإلا تاَمُظ اهراوثأب وُلَت كّنم كنم ةَبوت ىسَعَف .ناسحإلااو

 دوجلا كنم لأي .هيلكلا َةَق ةَقاَقْلا دي طساّب لئاس ٠ , نمحر اي ىرسأ ُهلْثَي وقَعَو كنم

 ًّ . نآلَقلا هسنؤت مو .اناوألا ع اتقان نم مَا ب اي بر ابو ا . ةيطعللاو

 نم اَي .هيحَو هوب لإ الإ قوُسشَمْلا بْن اَيحَي الو .هبرقب لإ بحُمْلا ُبْلَق نكي آل ْنَم

 هتاجاّتمب . َراهطألا َنييرقمْلا هءاّيلوأو .رايسألا َنيفطصملا ةيابحأو .راربأالا م هدابع َسْنآ

 ىّقشأَو دعسأو .ىتدأو ىّصْقأَو .ايحآو تامأ نم اَي .هراونأو هدادمإو . هرارس و

 كلذ لُك .الَجَو ءاضآو .ىَضَقو َرَدَكَو .ىلْبآو ىَقاَعَو .ىّدَهَو ليضآو . ىّتغاَو رفق

 ىَلوُم آو . كباب ريغ حتمي باب ىأ بر .هريدقت قباسو هفطأ ُىَفَحَْو .هريبدَت ميظعب

 .ميظَملا ميلَملا تلا .باَحر ُْيَغ بلطي حق باحر أ . كباتج ريغ دصَقي

 "م نمل بر . ميظع اي : كب لإ ةوُق الو لوح آل ىذّلا ., مبرَكْلا ُداَوَجْلا .ميلَحْلا ُفوُءّرلا

 هسه سا ع لب

 تنآو ىطعي ىلا اَذ نمو . دوج وملا تنأو هجوتأ نم ىَلِإو .دوصقملا تنأو دصقأ

 دوجولا ىف َلَهَر .ةوبعملا برسلا تنآو لانا ىلا 8 نسي ٠ .دوجلاو مك بحاص

 ميِرَك له مأ ٠ ىعسي هيلو ىجريف كريغ هل كلُمْلا ىف لَه مآ . ىعديف لاوس بر



 هللا ىلع ةماعلا عماج سس ثلاغلا درولا ١١مل

 م ل

 كا له مآ أ .ءامسسلاو سفرا ىف ككريغ ميخأر له مآ 000 لمتلا هم َناَتْيَف

 فوءعر له مأ .ىرلبلاو غلا فشخَيف َكرْيغ بيبَط له مآ . ىوكشلا هيل | عَفَرتَف كاوس

 َْسيلْف ٠ هيلإ ءاع دلاب فكألا ست كاوس تايلم له مأ . هيلع دمّتعَي ريقفلا دبعلل ريغ

 فرع مر

 اي .تاوغتلا ةباجإل ل كشر كتم الإ سيلو . تاَجاَحلا ءانضقل اوس كمرك لإ

 .اَنْفَرَمَف انتمهلا ٠ هيلع راجي هلو يجي نم ا .هلإ لإ ثم سم هلو اجلس هل نم
 0 ا ا لال 7 مز رع

 ةنم لاني مق ار ما . ىجريَف بر اًنهه كريغ .اًنملعُف اَنتمَْلَعو .اًنمِهَمَف اًنَتمهَقَو

 .بيحتلاو ْبرَكْلا ىب دّقشاَو .بيبطلا ىّلمَو .ْبيرَقْلا ىناَمج ْدَق . اجلي هلو ءاَطَسْلا

 ىلإ بر .بيبلحلا ىفاَعَمْلا . بيبحلا ٌديِجمْلا . بيجملا فوءرلا . بيرَقلا : دودوُْلا تنآو

 نمي مأ .رتاسلا ميركْلا تنأو ئجتلا نم ىَلِإ مأ .رداقلا ميلَعْلا تنأو ىكتشأ نم

 ىلا اذ نم ما .نرهاقلا ئوقلا تنأو تيت نمي مآ .ريماتلا لولا ةتنأو رصتتسا
 . رفاَغْا ( ميحرلا اتنآو ىبنذ ٌرْفْغُي ىلا آذ نم مأ .رباج بولقلل تنآو ىرسك ربجي

 هيوحت م ىلع ْملَّطُمْلا .رئاَمْضلا هيفخُت مب ريبَخْلا . رئارسلا ىف امب , ميلعلا تأ

 . ا ا ا هيام مآ

 وه نم اي .رلئاتو مِهَمَلَع علطم ره نم ا .رِهاق ءداّبع قوق وه نم اَ . رطاوخلا

 0 . داّبعْلا هلإ اي .رهاظلاَو نطابْلاَو .رخآلاو لوألا وه ْنَم اي .رضاحو بير

 .نارفعلاو ب لصألا د ل .تاحإلاو ركل روجلا بحاص َي .داوج

 رتل ريغ ىل مرَع ع هلو هي تر سب إي

 يركب ُْس اي .نوقئاخلا ايي هيَلإ نم اَي .ثوُلكَوَتَمْلا لكك هيلع نم اي .كيَلع

 ثيغتسي ب هتردق ميظعو هرِهَف ناطلسب نم 5 .نوجارلا َقَّلَعَتُي كت قلعتي د ليمجو

 1 , هاكنم ليمجو هلضُف ليزجو .هتمحر ةعسو هئاطع معيسوب نم اي .ثورطضملا

 .ميِمَعْلا كدفرب ىلع دجَو .ميظَعلا َكلْضَق نم ينطعأ .نوثئاسلا لاْسَيَو ىديألا



 ١ هللا ىلع ءانثلا عماج نم ثلاثلا درولا

 رقع

ْ 

5 

 تنأَق ٠ .ميسَجْلا كمَرَك نم ىنحتماو
 مه لما يم سا رم 7 هال 2 لسا عا ب

 ادم اب .ىقاجرو ىتقن هب ا ع او

 م ثلا 2 5 ف يع رب مها هان 0 صاظ سا اس
0 

 ٌرفاغو . تابركلا جرفم اي . ىئاعدو ىتياكش هيلإ مقفرت نم اي . ىئادنو ىعرضت معمسي
75 

 2 0 مقا ل

 عفارو .تاَمُهمْلا ىلجمو .تاوعدسلا بيجتسمو . تاجاحلا ىضاقو . تائيطخلا

 .تاجردلا عيفرو ٠ . تاَروَعْلا رتاسو . تايب عفادو .تاَمْلُظلا فشاكو . تاململا

 اي .لَمَع آلو مّلع ةلو .لّيحلا هب تَقاَض ْنَم مَحْرا بر . تاومسلاو ضركلا هل
 ها 5 را  هرعاس م صا يعهد علا ب ع رت نص ره ل ل ع ص يس ع يل 5 راس را 8 0

 نم كاس ةنوعت 7 نم اي .لفي اع آي الو . لع ءاش اذ نم اي .لكتملا هيلع
 يسهر يس 25 02 يسال يع نس يسال ع

 لس لص يل

 د .ىتلكو وييشلا كيلضق ىلع . رت الرس لمصمم ف ىَنَتيْذُع َكفْطُتِبَو

 5 ةمأ ريخ ىفو . ىنتيدبأ كعادبإ ملاوع ىفو . ىنتبكر ٠ تثفكش ام ةروص نّسحأ

 ل ىلا كيدايأ ّىَدَل لّمكو .ىَصْنُت ذل ىلا كن ىلع ممناق .ىئجرعأ سال
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 ماإرلا سا 8 0-0 رسال رع مسه رهام سن . لص صا رع

 لك تعسو انبر .ىنسحلا كنم هل تقيس نمو . . ىدتهاو ىذه نمي ىناَعجاَو . . ىسشت

 .ىلعألا كمّلع سدَقتو .اًنم ُنوُكَي
 رع هرم رع ع صرع نق 9 5-5

 هّتدرأ امع اَنَل رْفَم الو. يعم لإ ,

 انقحو . .كترفتم ليِمَجَو كنامأ حيف .كتمحر ميسور كفطُل ىَفَسَب اًنكِراَدَف . 3

 ةّضبَقلاو ةيوتطصُملا تالا ىلع مس لصَو .كانلاَس ام لك اَلنآَو . كانضرَو كوقعي

 بر كبر ناحبس نيعَمجَأ هبحصو هلآ ىَلعو دَمَحُم اًندْيَس ةّيناَمحرلا ةضيفلاو ةيلصألا

 ةوطسب مهلا .نيِمّلاَعْلا ٠ بر هّلل دَمَحْلاَو .نيلسرملا ىلع مالسو نوُفَصَي مع ةرعلا

 3 امو ْناَك ام تملع دقو . اًمّلعَو ةّمحر ءىّش

 يسع اص © رس

 ! اَنَل َسيَلَف .اضقلا ٠ نم تئش ام مَلَقْلا ىَرَجَو
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 حل

 200 نم م ل ِ 8 يع

 .كرصت ةّثاغإ دع رسب و .كرهق كبتوربجت



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم ثلاثلا درولا اة

 كَالَه هيلع مظعَي الو .ةربابجلا رِهَق هزجعي آل نَم اي شْطَبْلا ديدش اَي .راَهَق اَي اي مقتنم
 لس زل لمع صولا

 ىب ركم نم ركمو .هرحت ىف ىنداَك نم ديك لعجَت نأ .ةرساكالا ِكوُنَمْلا نم ةدرمتملا

 در نم اَي .دئادعأ ىلع ميهاربإ رص نم اَي هموق ىف اًسوُت باَجنأ نَم اي .هيلإ ادِئاَع

 ءان ا م85 #0 6# ل ف ا ا ا و

 نم اي . ايِرْكَر ةوعد باج نم اَي .بوُيأ نع رضلا فشق نم اي .بوُقَحُي ىَلَع افّسوُي

 نأ تاباجتسملا تاوعدسلا ٠ هذه باحصأ رارسأب كْناَسَت . ىتم نب سنوي حيبست لبق

 ما أمل

 تلئاحي هما 7 2 مارال

 8 .ةاما هقمب هل سا 0 ا ل

 'لك نم امو . فاطلالا ةرئاد نع اًنجِرْخُت ذل .لياس هدابع ىَلع هرتسَو . لصاو هدبعل

 ةَياقو كلان افيطل اي رهاظ اَي طاب ا .رهاظلا ىلا كفطُنب اَنَل نُكَو .فاَخَن ام

 ميلعْلا تنأ كن مهللآ .اًضرلاو هلوزُت دنع ةّمالّسلا عم ْميلسَتلاَو .اًضَقْلا ىف فْطُنلا

 ا

 نم ررح ىف اًنلعجاو .لزَت مل فيطأ اي .لّرَت اميف كفطُلب اَنْفَحَف .لزألا ىف قبس امي

 ىف قلت ىَقْلَأ ْنَم اي ُمُهَّلل .الومسلا هيلو ةلجتلالا ْيلإ نم . لوأ اَي اي كب نّصَحََنلا

 .ةاّجنلا ةئيفَس ىف لمح نم اَنَلَعَجا . .هتالتباو رهف مكب مولع مكس . هئاضق رحب

 هب اًنوُطْلَم ناك كتياّتع ُنْيَع ُهْنعَر نَم هن انهلإ ٠ ةاّيحلا لوط تاَقآلا عيمج نم ّىقوو

حرس ا زيي اي كتياَعِرب اظوَحْلَم اظوُفَحَم .ريدقتلا ىف
 رف ا سيمت ان 

 نأ نم فلعل أ ىنَحْلا َكْقْطُن ىهلإ . ىعر نم ريخ اي كتياتع نيعب اًنعرا .اعدلا بيجم

 ىف كرس نايرس تبجح دق .ىرولا ٍميمَجِب تنطت ىذا فيطّللا تنأو . ىري

 . ىقاولا فطُنلا اذه رس اوُدِهَش امَلَق .ناّيعْلاو ةَقِرعمْلا لهأ 5 هدهشي َدلَق . نآوكألا

 فراع همه هدرث ل .ديبعْلا ىف كتئيشم مكح اًنهلإ .ىقاَبلا مئادلا َكْفْطُل ماَد ام اوماَه



 او هللا ىلع ءانثلا مماج نم ثلاثلا درولا

 .ةَيلب لك نم اهثوصخ ةئاملا . هيفحْلا فاطْلألا باو ان اَنَل تحدق نكل .ديرم لَو

 هرم جرس

 فيطّللا تن اًنهلإ .نوكيف نك ءيشلل لوُقي نم اي .توصحلا كلت كفْطُنب الخد

 فئاّطَلب اًنصْتخ .داّدولاو ةّبَحَمْلا لهأبَق .كدادوو َكتْبَحَم لهأب اًمّيس آل .كدايعب
 سا هرب َّ هرج ا فلل سا رب رع رخل رم «سا ع ا هل ا اص رع نزل 06

 كقلخ ىف كمكح ذيفنتو .كقلخ فاطلألاو .كتفص فطللا انهلإ .داوج اي فطللا
 اني تْفَطَل انهلإ .َنيِمَلاَمْلا ىف كّقَح ءاصقتنسا ُمتمَت َنيِقوُلْحَمْلاب كفل ُهقأَر .كقَح لص ## رم رب ١ نير هاربا ربة ار

 0 52 « سام رع رمق سو سل لس ريب ري هس

 محرأ تنأَو هَ ةجاحلا عم هنم ائعئمتف .َاتحس يع لاذ ذإ فلل تو انوع لب

 رم اس رت مسن ارت نيم يس

 اًنهلإ .ىفاشلا تنآو انع مَنَمي . ىفاولا كفطُلَو .ىفاَكْلا كَفطُل اًشاَح .نيمحارلا
 * يع يع

 تاقدارس الدف . تيفو اذإ َكَفْطُت وه كّظفحَو . تثيعر اَذإ كظفح 7 كَفْطُل

 ًءوسلا اق ظيفَح اَي .اَدَبأ فطللا كُلأسَت فيطل اي .”كظفح راس اني برو كنطُ
 معا لص ص لع كن ريف كن

 لمت ىب اتنطل امك مهللا . فيعضلا فئاخلا ٍزجاعلا كلديعلا نم فيط اي .ادعلا رشو

 ع 5 مم

 هللا .ىنوعو ىترُقو ىلوح تنأَف ٠ اي مآ اي ىَلَع ال ىل نع . ىنوكو ىلاؤس
 1 و صا صان . 10 صه نع 8# سا رف سس ع »

ل اي كنطلي ىتسنا ديرما وقل وهو ءاشي نم قرري هدابعب فيطت
 أ فيل

 م را رخغا مه كيلر

 ىف ىدرلا كفْطْنِب تيقو .فيطل اي كفطلب ْتْسَنأَت .فيخملا لاَ ىف فئاَخْلا
0 

 نآرُك وه ّلَب طيحُس مهئارو نم هللاو .فيطل اي ادعلا ّنم كفطُنِب تْيَجَتحاَو . فيخملا

هطفج هدوثي الو ىبر لوَقي .ميسج بطتخخ لك نم توجت . . ظوفحَم حول ىف ٌديِجَم
 م

 لك نم اظفحو ىبر لوقب .دساحو َناَطِيش لك نم تملس . ميظملا يلَعْلا َرْمَو

 مهلا .ليكولا معلو هللا ىَح ىلوَتب . ليس لك ىف مه لُك تيفك . دِراَم ناطيش

 / وه ءيش لكبو اَنِ ؛ طيحُملا تن .ملاوملا نم تدجوأ ام ريبدَتي . مئادلا مويَقْلا تنأ

 ب طي سو ىلع اهرلا يبني ىو اكل ىلا وزع ب كييف كو

 اي زيِزع اي راهتلاو ٍليَّللا ىف ىف .رارشألا رم رشو .راجفلا َرْكَمَو . رارضألا رض ىبلق ٌةَقَمَش



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم ثلاثلا درولا ١١

 سا 8# كسلا سا سا سا سلا سلا ع كس تاس سا رف هس

 ريع اي .ٌراهَق اي شْطَبْلا ديدتش اي .رابج اَي راب اي ىفَح اي .راتس اي باهَو اي .ٌراَّدَع
 »ميا هريس | نس ل

 لدتا سلا تنأق ىسفت هب تمَلظ امم ُهَتملَع ام ىل رِفْغا ٌراَمَغ اي كتّرعب ىنزعأ

اتسس اي كرتسب ىنْطَعو ىنيدو ىدّلوَو ىلاَمَو ىسفت ىل ْبَه ُباٌهَو ا . مَرَكْلاب َىَلَع
 .ر

 شّطْبلا ديدش اي . راربألا ن + ىنيتكاو كوثع ىف ىنلَعجا .راب اي .اًيفَح ىب نك ىفح اي
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 كامع ا. هلا مريب نسل ل * لس مس »ضرس مم هازل

 لمت الق ةشطابسلا هدي الغار ءوسب ىنداك نم رهقا راهق اي . ىنيذؤي نم نيبو ىنيب لح

 ل

 يف ىلإ مهللا . كيل لسوَتأ ىلإ مهَّللا . فاخخأ امم ىنجَت . فاطلألا ىقتخ اي ىلإ

 نإ مُهَّللآ .كيَلِإ ىعيفش مُهَّللا ْنْكَف ٠ .كِيَلَع ىليلد تنك اَمَك مُهَّللآ .كيلع كب

 .تيِضق ام ىلع .ةتيطعأ ام مهلا ِدجَ . كئاضَق نم ىتائيس .كئاطع نم ىَتَنَسَح
 يمس

 تاَئيسسلا ( نبهذي تاَنَسَحْلا نإ .نييملا كياتك ىف تلق امه كلذ كلذ وحمل ىتح

 هل كاصْع امي اصنع نمل الو .ركشلا هَل كعاطأ .نيركاذلل ىَركذ كلذ

 لاه

 مهر لعفي اسمع لاسي ال . نونكَمْلا كباتك ىف قَحْلا كَلْوَقَو ْتْلُق كّنأل .ُرْدُمْلا

 نيزئاَفْلا نم م تنكل كواَضَق ةلولو .نيكلاهلا نم تنكل كْواَطَع هول مهل .تولأسي

 لإ ىَصْنُت انا وأ . كاضرو كنذإب 5 ّعاَطَت نأ نم . مركأو أَو .مظعاو لَجأ تنآو

 كتعطأ .تيضق ىّتح كئيصع امو . تيضر ىَتَح َكّتْعَطأ ام ىهلإ .كلاَضَقَو كمكحب
 هما ساس ال صاع ل

 كتجح بوجويف .ىلع اكل ةجحلاو ةاريردقتب كتيصعر . ىلع كل ةنمْلاو كتدارإب

 مهللا .قيسجأل مسا اب مرتو ةلدوُجو كالتي . ىننماَسو ىلذخ أو 0 . ىَتيتَ

 كاندق الاي ىَرتم نكلو كف قاتلا الو كايلع نم اج بولا تا مك
 هى م

 ٌرذَعْلاَو كب لإ ةوق الو لوح لو كِباَتك ةانصخآو كُمْلَع هب طاَخآَو كمكح هب ذفنو

 . رسيثك نع وُشعَت .نيسركألا مركأو . نيمحارلا محرأ تنآو .كيلع داّمتعالاو . كيلإ

 سم



 ١ هللا ىلع ءانثلا عماج نم ثلاثلا درولا

 مهل ريب فيطل كدابعيو يدق ءيش لك ىلع تنأَو .ريصملا كيلِإَو ريخلا كدّيِبَو

 لن

 كديب كلذ ع ىرسو ىرطاخخو ىركفو ىبْلَقَو ىلقعو ىناسلو ىرصبو يحوم نإ

 ىَلَع تيضق ادق اًنيَش كلذ نم ىنكلمُت مل كتكيشمو َكَتَرْدُقَو كتدارإ تحت راجو

 لكس نم ريخ ا ليبس مضوأو قيرط موقأ ىَلِإ ىندهأو هيف ىبلو تنأ نكُف ءيشب

 صا سا # علا سارع 2 2 2 2 7 .٠ ماها 5 ما سل

 نمحر اي نيمحارلا مَحَرأ اي كتَمَحَرِب ىنمَحَراَف ليلَجْلا برلا تْنآَو ىطعأ ْنَم ْمَرْكأَو

 ىرخأ لَو اند الو رض هلو انعم هسفنل كلمي 6 اًثيعض اًدبع محرا ةرخآلاو 5

 017 َّ يي ل ما ساع# نا * سا عج 0

 .ناسحإلاو ٍلضُفمْلا اذ اَي .نائم اي ميرك اي اح اي هلل اي يدق ءيش لك ىَلَع كلن
 يس ا #

 . نآرفغلاو ٍرقَحْلاو حامسلاو . نآاوضرلاو ةرفغملاو : ةردقلاو . .نائتمالاو ٍمرَكْلاَو د دوجلاو
 م 038

4 
 ريابق

 ىَلِإ ضوهنلاو ماّيقْلا نع َرَجَع ُدَقَت .بوُتَذْلا رِفْعَي َكَرْيَغ ىصاعلا | دبعلا اذهل نم

 لك با بر اي كتَعاَط ىف لوححدْلا نع تاوهشلا ُهَتَعْطَقَو .برُيْلا مُالَع ا كتاّمض رم

 فيكو . بوُْمَم ريغ اَلاَغ اي كلديحْرت ىوس هب كَسْمَتَي ليَ هَل َقْبْي مل . . بوبرم

 .اللإ جاسم ره نم لاي ل فيك مآ .ةدع صر ع نم اولا ىلع أتي

 كب ةّتاعتسالاو كف ٌءاَجرلا ىبسح "تْلَعَجو كنم لاؤسلاب ّنآلا ىلع َتْنَنَم دقو

 الَق .كْيَدَل امم ًءاطعتَسالاَو .كْيَلِإ برقا كنم اصرار َكِبَلَع َلُكَوَتلاَو داَمَتعالاَو
0 

 ما مارس ع سا ص 0 200 6_3 ص *( . ضل 6

 6 نر ب السم نو اطلق ةالصقا نم انيآخ رت
 اي

 م _

 هلي اي *م اص ع * صام لل

 "ل اهيسيفتو نب هر كيل كاتسأ ةنمسم هيلع

 ب 3 ا 2 ََُ هزار را  هارعا ىس ضرع ل

ي نمؤم اي مالّس اي سوُدق اَي كلم اي ميحر
 قلاخم ا ا اي زيِزع اي د نميهم ا

 لا ر#ا امل
 8 يع جت ع # رع تب سا

 دلو ناو مهلا ب مي اي ا ب قا ب ع ثم ار

 ةَبَلَعْلاَو باّيترالاو ءوسلار برّككلاَو كتّمفلاو كشلاو لخبلاو نجْلاو لََكْلاَو ٍرِجَعْلاَو



 +١١ هللا ىلع ءانثلا مماج نم ثلاثلا درولا

 نيقيلاو نطظلا وسو . دانعلاو يغبلاو . داسحلاو ءادعألا ة ةثامشو ِردّْغْلاَو ركملاو رهقلاو سس لا ولا 2 رغم سا م رم مايه م يارب هن 52 لمس . 07 هايو ام

 .اًنسَحلا ةليلجلا تافصلاو . ىّبسَحْلا امس هل نم اي نيدسلا ةبلغو لاجرلا رهَقَو
 اي ٌروُمَغ اَي .ديعم اي ٌةىدبم اي .ديجم اي دِيمَح اي هللأ اي .ىمسألا عيرلا ماقملاو

 اب .ميحر اي رب اي .ميرك اي داوج اي .ديري امل الاعف اي ديشلا يسزتلا .دودو 5 , ”. 5 5 ,. 5 لما 6# لسا رم 52 و 0000-2 6

 95 0 كام رع ل
 دكا .

 .نيمأ اي ليكو اي .نيبم اي قح اي .نيتم اي ىرق اي .ميكح اي زيزع اي : .ميلع اي عيمس م سل خخ # ارع 2 تل 7 8 م صان م 2
2 

 ساعه م *
 سا سلا عاش 7 هاراع اا 00 سارم 0 سا ساه لما م 9

 هب نوكأ م كبهاومو كزع فئاطل نم ىنقرداو .ةييضمما م تركو هلع تأ ان

 .نيرباصلا نم نوُكأل كتَألَب ىَلَع ةليِمج اًربص ىنبهو ٠ .نيحلاصلا نم اّيِقَت ارب
0-0 

 اليزج المح ىنمهلاو .نيركاشلا نم ثوكأل َكِئاَمَْت نْسْح ىَلع ًدايلَج (ركش ىنحتماو

 كئامعَت ناس ىلع ًاليلج اركش ىتَتْساَ .نيرباصلا نم ثوكأل كئاضَقب اضرلا ىلع
2 

 نم , ثوكأل كئاضقب اًضارلاا ىلع ًاليزج ادم ىنمهلاو ٠ : نيركاشلا نم نوكذل
 مهو هك :كرذُي هل ةليمج اَمْطُل ىب طلت نأ افي كئاسآ ىنإ مهللا . نيدماحلا

 "فيك انيس (ارصاَن كيد .ةلوجرأ آل َفْيَكَف اميحر كتدجو دق ىهلإ . نيمهاولا

 اَذإ ىتبذعي ىذّلا ِنَمَو . ىتعَتت اذإ ىنرضَي ىلا اذ نمو ىنتمَطَق اَذِإ | ىل نم .كوعدأ آل

 . ىَتيَقاَع اذإ ىئضِرْمُي ىذّلا اَذ نمو ٠ . ىتيجت اذإ ءوسسب برقي ىذْلا اَذ نمو ٠ . ىتتمحار
 سا ىلصو مرك هنا علا تن كن .مقطأ ال ا مَ احح نم كيو اداري بيم ل راس ري لج سارا

 2 ا
 .ملسو 4 هبحصو هلآ ىَلَحو ىمألا ( ىبتلا دمحم اًنديس ىلع هللا



 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عماج نم عبارلا درولا

 م ب 0 ل 8 ل 2 7 سا عرس 9 م ىف قاس

 ةرخآلا ىف دّمَحْلا هلو ضرألا ىف امو تاومسلا ىف اَم هَل ىذّلا هّلل دْمَحْلال
 نم مصرس رسب مرا 1و صا مى لس را - و نار ل

 امو ءامسلا نم َزْنَي امو اهْنم جِرْخَي امو ضرألا ىف جلي اَم مَلْعَي ريبخلا ميكحلا َرُهَو

 ماع 020 سارع سل يب ريوس

 ىبرو ىَلَب لق ةعاسلا اًنيتأَت آل اوُرَمَك ْنِيِذَلا َلاَثَو روُقَعْلا ميحرلا وهو اًهيف جرعَي

 را عل وخذ
00 

 رغصأ الو ضرألا ىف الو تاوّمَسلا ىف ةرّذ لاَقْثم هْنع برَعي ال ٍبْيَعْلا ملاَع ْمُكَننَتَ

 ما

 كادلوأ تاَسلاصلا اوُدمََو ومآ يذلا جيل نيم باتك ىف الإ ريك هلو كلذ نم
 يف نص سان سامو يي تمص رص لم لسا لا ةهسارقل

 زجر نم ْباَذَع مُهَل كئلوأ َنِيِزِجاَعُم اًنئاَيآ / ىف اوعَس ْنِيذّلاَو ميِرَك "قزرو ةرفغم مهل

 .[إه ١0١ :اسإ «ميلأ

 ةيوبنلا ثيداحألا

 نم هنذإب لإ | ضرألا ىلع مَقَت نأ ء ءاّمسلا كسْممْلا وه الإ لإ ذل ىذا هللاب ذوعأ

وك كلو لوح ذل هللا ىَلَع تنكر هللا مساب ٠ جاو سنإلا رش
 اًنحبصأ . هللاب لإ ه

 هل هَل كيرش ل هَدْسَو هلا الإ هلإ ذل . هللا الإ هلإ ل َنيِمَلاَعْلا بر هّلل ُكَلُمْلا حّبصأو
 مسرعا سا رق سم ًّ ا مر 7 را

 آل ىَح َوْمَو تيِمُيَو ىيِحُ ُدْمَحْلا ُهلو كَلمْلا
 ءيش لك ىَلَع وهو ربخْلا هديب توُمَي

 سيم يس ريع #رص نس ريس يسرع رار هزل

 ٌَءيش الق ُهَدَحَو بازحألا ْبَلْغَو ُهدْبَع صن ُهَدْنج رع حو دنا ' الإ هلإآل . ريق

 سا عا نت رع ريرعا يي مالا رهرا ل ل ل

 كَل مهللا .هلوسرو هدبع دمحم نو هل كيرش ال هدحو هللا ل هلإ ذل نأ دهْشأ هدعب

 تنأ ١ تمكاَح . كيلإو ؛ تمص كب تبلأ كيل ١ تكول كليلَعَو نتا كير نقلا

 لماا ل

 كش لو رح الو تلا الإ هلإ ل ىلإ ”عرملا تنكر دما حنا 0

 لم لس لل



 يسارع رع 8م 9 يسع لسع ار ىلا وو مسالا 2 هل 5000 #8 ماا يما يس «رظ

 ةنرو «سفن اضرو هقلخ ددع ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هدمحيو هللا ناحبس . هللاي الإ
 تما كر 205

 تاومسلا َتلَلَج حورْلاَو ةكئالملا بر سودا كلملا تاَحبَس . هتاملك دادمو هشرع

 ءايربكلاو توربَجعْلاَو توُكَنَملاو كّلملا ىذ نام توُرَبجْلاَو ةرعْلاب ضر ألاو

 عل يأت
 ىف ةعاس لك ىف ىلحأو اكل اًصلَخس ىنلعجا ءيش لك برو اثير مهللا . ةملتعلاو

 معنو هللا ىبسحم نيكل ربكأ هللا بجتساو عّمسا .ماركإلاو ٠ لدلَجملا اذ ةرخآلاو ينَدْلا

 هيف اًكرابس اًبيط ارب ثك ادمح هلل هلل دمَحْلا .ن وعجار هيّلإ انو هّلل اَّنِإ ربكألا ريك مثلا ليكولا
 لم مس

 لناس نس سس سه رخا 8 0 ا 7

 محملا . ل ىِنَبَي امككو دمحم انأ نير بحي امككو ىضرَيو اني ابحي امك هيلع اًكرابم

 مُهّللا . لاح لك ىلع َنيِمَلاَعْلا ؛ بر هلل دمَحلا .تاّحلاّصلا ( متت © هلالجو هتزعب ىَنْلا هلل
 يم لم 1

 ما# ل
 نود هل ىهتتم ال اًمئاد اَدْمَح نحل لَو .ةلووللخ مم (دلاَح اريك همس دَمَحْلا كل

 ربا مل

 رجأ ل ادام نَا كلو . كتئيشم نود هل ىهتنم ]ا امج دمَحلا كلو . كمّلع

 ككل مهلا ٠ . سفن سشنتو نع قرط لك دنع يلم ادْمَح دمحلا ْكَلَو . كاضر لإ هلئاقل
 لص م نص نيس اربح

 . ميلعلا ىلعلا هللاب لإ و الو لوح 7 ةناَستسمْلا ١ تار ىكتشملا كيَلِإَو دمَحلا

 باد لُك نم كب ُدوعأ كدب ءيش الق ٌرخآلا تنأو كبف “يش َسْيلَق لولا حنا مهلا
 كن .ميحر ٌروُفَغ نإ . .مياع ميمس نإ . .ميظع فال نإ مُهّللا ٠ . كدي اهتيصات

 ىنقزراو ىنفاعو ىنمحراو ىل رّفغا .ميركلا داوجلا ربْلا كن . ميظعلا شرعلا بر

 .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب نجلا ىنلخدأو ىنَّلِضُت ذو ىَنمَفرأَو ىنرجأو ىنرثساو
#2 - 

 ب هع م 00 ارب م ل

 مل هدب اتحراوجو انيولق نإ مهللأ . ىلع فاق وعلا بحت مهِرَك رفع كن هلك

 نيز اي ضرألاو تاومَسلا روث اَي انيلَو انيلو تنأ نكف اني كلذ َتْلَعَف اذه اًنيش * اهنم اًنكّلمَت

 عيدب اي ضرألاو تاَوُدَسلا ٌداّمع اي ضرألاو تاوّمسلا َراّبج اي ضرألاو تاومّسسلا
 خيزنم اي ماركإلاو ؛ لّداَجملا اذ ا ضرألاو تاَومسلا مايك اَي ضرألاو تاَومَسلا

 جّرفمْلا .نيدباعلا ةبغر ىهتنَمو ءوسلا افشاك اي .َنيِئِيَفَتْسُمْلا تاّيغ اي . نيحخ رصقسما
 مال هل

 هيب ركلا بفشاكو . نيرطضملا ءاعد بيجمو .نيمومْغَمْلا نع م .نيبوركملا نع

 تنأو ىتجاح َلرْنَأ كب ةجاّحس لك كب لوُرتَم .نيمحارلا محرأ ايو .نيِملاَعلا هلإ اي



 ١41 هللا ىلع ءانثلا عماج نم عبارلا درولا

 ىَح اي .اهضْفاَن اهب ٌمَلعأ
 يي لسا © يما رللا و .٠ 2 لك لص عل ل . 5 52 سربآ ساي + 7

 يي ارك ق2 نجلا اي . نيع ةَفرط ىسفت ىَلِإ

 نيديلا طساب اي .ةرفطتملا مسام اير رْراَجّنلا َنَسَح اي ٍرْثَْلا ٌميظَع اي رْثْسلا كني
 م ص

 ب ملا ميك اي .ىركد الك يق ا ل يوجت لك بحام . محلا

 طولا هطلت هلو ولا 2ث ل م والاب ىتلتخ ىوننت 5 تل اي هتك

 لي لاّبجْلا ليقاَم مّلْعَي رئاودلا ىَشْخَي 7 سداَوحْلا ريم الو .نوفصاولا هفصي
 ©رصع ١ نس ل لنيص يصلي ينص يلا لص اص يع ص ل

 قرشأو ليلا بلع ملظأ اَم َدَدَعَ . راجشألا قرو ددعو .راطمألا ٍرْطَق ددعو .راحببلا

 هلو .هرعق ىف ام رحب الو انضر ”رضرأ لَو باس ٌراَمسس هنم ىراوت كلو .راهتلا هيلع

 ريخ لعجاو همئاوخ ىلمع ريخ لعجاو هرخآ ىرَمع ريتش لعجا هرعو ىف ام َلَبَج

 .هيف َكاَقْلَأ اموي ىمايأ

 ىسرملا سابعلا ىبأ ءاعد

 و
 سما را سام يس لا

 لإ لإ آل ميش لك هلو نهلإ اي موي ايس اي صررألاو تاَوّسلا ميَِب اي مهلا

 مناألإ ! فانت آل ىّتَح ءيّنش لك نم كلب نينمآ العا اريصَتو الو انل نع تنا

 كب سنألاو كيل قوشلاو كَل َةَبَحَمْلاَو كيف َءاَجرلاَو َكْن . كنم فوَتْلا َكْلاَسَت نإ مهلا

 كلب يقطاتو كْيلإ كن نيرظاَن كنده طاسب ىََع دل رمأل ةَعاّطلاَو كْنَع اضرلاَو

 يلع ب قع الرق كل اي كو تلا ان انْ .ئاناَحْبس تنأ ةلإ هلإ أل كنع

 وفغ اي هاَضْرَت لاعب انلمعتساو اًلدعو اًدوج

 يصب اي يمس اي ميكع  ملَح اي ميظْع اي ىلع اي اريصن اًناَلَدْلَسس كنُدَن
 يدق يور ا



 تألم ىتّلا كتمظعب كّلأسأ وه اًيو وه وه نم اي مير اي مح اي موُيق اي ىَح اَ - -. يَ ني 5

 تعسو ىتلا كتمحرربو كقلخ عيمج ىلع اهب ٌتْرّدَق ىلا 5 َكشرع 2

 كعنسيو ءيش اهعراني أل ىتلا كتداَرإْبو ءيش لُكب طيحُمْلا كملعبو ءيش لك
 كئامسأبو كب تنم ءيش لَك نس برأ وه ْنَم اي ءيش 1 ص نيل َكرصَبَ

 م

 ىندعسي ىذلا د و هلريغ ىئمححرُي ىذْلا 3 نَْمَُف 2 كلوسر دمحمبو كتافصو

 هايإ يجو ىلا ليس ىنراو اسس لإ ىندطأو دلاليه ىنرآو محرق لاريس

 هَ . ًّن

 كمذع نم ىتملعو كروُنب ىبلق منهل حان ا نيم : قح اي دون اي هلأ اي الس

 » يف ىصلس ١ يع م رولا لس 2:2 م وه ل

 اح وأب نما در وأب ىو هب ينمو اك ىنعمسأو كنع ىئمهفو

 كتانسخ ع رم ةنسح ىتلعجاو ٠ يدق ءيش لك ىلع كّنإ كنك يشم ىتتيشن لعجاَ

 ىف ام هل ىلا هللا طارص . ميقتسم طارص ىلإ ءاشت نم اهب ىدهت كداّبع نيب ةمحرو

 م ىنطعأو كرولب ىندها مهلا .رومأللا ريصصت هللا ىلإ آلآ ضرألا ىف امو تاومسلا

 يال اناسل ىل ابو ادلع ىلع اي لك نيو اك ع لك نم ىو كلصت
 اًرسو . ميركلا كهجو ىلإ رظنلاب مركب اًحورَو كنم نحلاب عمسي بي اَبلَقَو كركذ نع :

 ا ل دم نواه ان طم دي باح طل يأ قئاقحسب اممم

 انرردم عسوو فاقت ةمدخل ا 5000 6 د

 اي عيمسس اي ميظت اي هلا اي رق رع ىلع دل ."كئادعأ ةاقالم دنع َكتقِرَعَمِب
3 

 سام ىلع نما # "َ

 فيك ميلَعْلا ميح حرلا تنآو ُهئيَطم هب تّطاَحآ ْدَق َكْدْبَع .ميحر اي ب اي َميلَع

 كئاتلرا ابرك تألم كتمظع 00 . كتمَظَع 0 نيَِع ين نركُي

 ان م -

 5 ل لما

 هلرمأ نم 08 تيرجأ سيف كتعاَط ىلع ىن ريصاو كئاَممَقِب ىنضرو



 ١1 هللا ىلع ءانثلا عماج نم عبارلا درولا

 نئماو كريغ كب كرشأ آل ىَتَح كتيفاَع ءادرب .ىتطْعو كتمعن ركش ىنعروأو كيهّنو
 َكُتعاَطَو ةعاّطلاب ىنَتداَن ىتّيصْعَم ىهلإ يدق ءيلش لك ىلع كن َكْنَع ٍمْهَمْلاِب ىَلَع

 ىنتَلباَ ةّيصعملاب تلق نإ كوجرأ اًمهيأ ىفو كفا مهيأ ىفُق ةّيِصْعَمْلاَب ىنداَ
 هرماص ل ري رع و

 تيل ءاجر ىل عت مل كتي ىلا ةماسلاب احلق إو ات ل من مل ."كلضقفب

 م ص 7 م

 ل م ا 5-5 شل
 رواتام لب

 ىتزعأو ىنرصناو ىندهاو ىلع معثأو ىل رفغأو ىل حّتفاو كتاذ ةَقيقَح نم هب قّقَحَتأ
 . كرمأ رمألاو كل لُكْلاَف ءيشب كنَع ىنلمسَت الو ءيش ٍريبدَب ىلدُت ال لدم اي زعم ا

 الو كلم لجل .كّتَح اقسلاف ىيدَع ىدوبنتو ىدوُبو ىلع .ةلريس لا
 لآلجلا ذ اي .اًكولاو ٍمَرَكْلا اذ اي .ىّفحأآَو ٌرسلا ملاع اي . نيبملا ىَحْلا كُرْيْغ هلإ

 . ماركولاو

 ىردثكسلا هللا ءاطع نبا ةاجانم

 ىف لاجل نأ يل كر ف ارق نا ل دق اع ل انآ ىهلإ

 لال ىف كلم , لك .ءاطع ىلإ ! نوُكُسلا نع كاب َنيِِراَمْلا دبع ان .ةلريداقَم

 ةقأرلاو فطلب كسقت تفَو ىهلإ .كمركب قيل ام كنمو ىمْؤْلَب قيلَي اَم ىّنم ىهلإ

 ر,_يف ارب سس هاش

 َنِساَحَمْلا ترّهظ نإ نإ ىهلإ . ىفعض دوجو دعب اًمهنم ىنعتسَتفَأ ىفعنم دوُجُو لبق ىب



 ءانلا ىلع ءاشلا مماج نم عبارلا درولا ١

 مام * ً 8-5 55 ف ع يم يع يس لم هع © ه6 ممل رظاتا هس نم م ملا لبا م

 ةجحلا كلو َكلَدَعِبَ ىثم ىراَسَسْلا ترهظ نإو .ىَلَع ةنملا كلو كلضَفف ىثم
 2 3 53 . و ُ مم يمرس مع # 00 00 1 5 و م ل م م

 ماما ل سات م هر 7-3 سا را ل عال ل كا ضل يما سا 3

 لسوتأ فيكو .كيلإ ىرقفب .كيلإ لسوتأ اًنأه .ىب ىفتخحلا تنأو بيخأ فيك مأ

 ىفخي ال ومو .ىلاح ٌكلْيَلِإ ركشا فيَ مآ .كِيَلِإ لصَي نأ ْلاَحُم وه امب كْيلإ
 .ىلاَمآ بْيْحُت فيك ْمأ .كْبلإ َرْرَب كنم َرْمَو .ىلاقمب كل ْمجْرَتأ فيك مآ .كِيَتَع

 58 5 هرم . لص يم لح 5 سا 5 يع 9# ىلا 5 «هيضااه 52 هر ه رع مم رج ها ىلا 5

 ىني برقا ام ىهدإ .ىلف حيبق مس ىب دلتسْرأ انو .ىله مَع مس ىب لتطلا
 تملع دق ىهلإ .كنَع ىبجَحُي ىذّلا امه ىب كّنآرأ ام ىهلإ .كْنَع ىَنَدَعَبأ امو

 ال ىتح ءيش لك ىف ىَلِإ فرعَتت نأ ىّنم كَدارُم نأ راوطألا تاق راثآلا فآلتخاب

 ىفاصوأ ىنتسيا اَمَّلكَو .كمّرَك ىتّقطْنأ ىمؤأ ىَسرخآ اَمَّلُك ىهلإ .ءيش ىف َكَلَهْجأ

 . واسم هيوانَس ْنوُكَت ال ْفْيَكَف ىراَتَص ُهْئِساَحَم ْتَناَك نم ىهلإ .ّكّْنْنم ىسمْعْطأ

 دفاثلا َكمْكَح ىهلإ .ىواَعَد هيواَعَد ُنوُكَت ال ْفْيَكَف .ىواَعَد ُهُقئاَقَح ْتَناَك نمو

 ةعاط نم مك ىهلإ .ًالاح لاح ىذل ةلو .ةلاثقم لاَقُم ىذل كرت مل ةَرِهاَقْلا كُتَكيِشَمَو

 تنا ىهلإ .كّلِضَف اهنم ىلاقأ لب .َكّلدَع اَهِيَلَع ىداّمتعا مده اهتديش ةّلاَحو اهني
 ربا سا كل سك مال تماما ه ماس ه نام 5 ل سيكا 9 ري وع يع ىلا # ما ا#ا ساق ل

 مزعأ فيك ىهلإ .امّرعو ةيحبم تماد دقق .امزج ااعف ىنم ةعاطلا مدت مل نإو ملعت

 سام مارس 1 م كانا سل سا راه سس رسل همس ري سلا ىلا هر

 سا - 5 « كامل رف ع م 5 07 . و يم 7 هع هايم 7 20

 ره امب .كيلع لدتسي فيك ىهلإ .كيلإ ىتلصوت ةمدخب .كيَلع ىنعمجاَف .راَرَمْلا
 سا سا عرس 332 سا رب سلا »يس مّ م سا هضم »عرب ما فش يف لهو 2 7 .

 وه نوكي ىتح . كل سيل ام روهظلا نم كريغل نركيأ . كيلإ 9 هدوحجو ىف

 1 8 امان سما ريب ل رسول سا هس كه 8 يس رص يا نس هم م # 5 لم يم رس # ا

 نوكت ىتتحح تلذدعب ىكسو .٠ كيلع لدي ليلد ىلإ جاتحت ىتح تبغ ىتم .كل رهظملا
 لص

 2# * ,مااج م سا
 3 8 5 صا لرمي يع رص يع ورا هرم 25 ل 2. 7 را سا 5

 ةقفص ترسخو .ابيقر اهيلع كارت ال نيع تيمع ىهلإ .كيلإ لصوت ىتلا ىه راثآلا



 ١ ١ هللا ىلع ءانثلا عماج نم معبارلا درولا

 نفي جرام .راثألا ىلإ علب تأ ىهلإ . عت دم نم هل لج مل دب
 َنوُصَم اًهنم كيل تلم اَمَك اهنم كيلِإ عجرآ ىّتَح .راصيتسإلا ةّيادهَو راوثألا ةوسكب
 "يو اي الع ىلع نإ اهيل داتا نم مهلا عت اقرا نع لسا
 لوصولا بلطأ كنم .َكِيَلَع ىَفْحَي آل ىلاَح اذَهَو . كيدي نيب رهاظ ىَلُذ اذه ىهلإ

 .كيَدَي نيب ةيدوبعلا قدصب ىنمقآو .َكِيَلِإ كروُتب ىندهاق .َكِيَلَع لدتسأ كبو .كييلإ

 قئاقحب ىنقدح ىهلإ .نوصملا كمسا رسب ىّنصو .نوزخَمْلا كملع نم ىنمَلَع ىِهلإ
 .ىريبدت نع كريبدتب ىننغأ ىهلإ .بْذَجْلا لهآ كلاس ىب كّلساو . برقا لها

 يارا . .٠ ه 7 ْ 0 ما ل 0 م م - 0 8

 2م 0 ٍّظ هرم 7 ما راو 5 0 ٠ ّ لا .٠ ثمل 3

 . ىنرصناف رصنتسأ كب .٠ ىسمر لولح لبق ىكرشو ىكش نم ىنرهطو ٠ يسم

 0# يمانع يس

 مم مه ما ماس مم ل يعن 7 هاظ#ل تيس عا يس را 2-5 مز 2. هه يس سا م لا صرع نع

 نوكت نأ كاضر سدقت ىهلإ . ىندرطت الق فقأ كباببو .ىندعبت الق بسشنأ كباتجلو
 مه ضنا صا هرم رم 5 لت ل 2 52 ل س##  ىعاا8 ا لسا »صا يسم ىلا # ا »8 0

 عفتلا كيَلإ لصَي نأ نع كتاذب ىلا تنأ .ىّنم هلع هَل ثوكت فِْيَكَف كنم هلع ُهَل
 | ا ا ىلا ا ا ري ها8 سا هدا سا# « سدد يلا سل #2 ' 5

 . ىنع اًينغ نوكت ال فيَكَف كنم عفتلا كِيَلِإ لصَي نأ ْنَع اًينَغ نوكت آل فيك ة كنم

 ٌريِصَنلا تن كف ٠ ىَترسأ ةوهشلا قئاّتوب ىَوَهْلا 3 .ىتبَلَع َرَدَْلاو ءاَضَقْلا نإ ىلإ

 ىذا لآ .ىلط نم اكلي ىقتنسا تح ةدلطمقب ىو .ىب مل ىنرلت لح ىل
 . كئاّبحأ بوُلُق نم ٌراّيغألا َتْلزَ ىذّلا تْنآو .َكئاّيلوأ ٍبرُلُق ىف رارثألا تقرشا

 مهل تتاّبتسا ىتح مُهَتْيَدَه ىذا تْنآَو . ملاَوَعلا مهتشحوأ ثيح مهل سنؤملا تنأ

 كنود ىضَر نم باح ْدَقَل .كَدَجَو ْنَم َدَقَق ىذلا امو .كَدَقَف نم دج اذاَم .ملاَعمْلا

 تعطق ام تنأو كاوس ىج رب بقيك ىهلإ ."الوحتم كنع ىغعب لس ريس دقاو . لدي

 هءابحأ قاذأ نم اي .نانتمالا ةداع تْلدَب ام تنأو كريغ نم بلأطي فاكو .ناجاإلا
 لما



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم عبارلا درولا ١

 0 سا يما / 2 « م مور ما م انس رص لص »رس 2 ا ا ا

 اوُماَقَف هتبيه سبالم هءايلوأ سبلا نم ايو .نيقلمتم هيدي نيب اوماَقَف هتسئاؤم ةوالَح

 0 رولا سلع هَ

 هجاوت لبق نم ناسحإلاب ْئداَبْلا تنأو .نيركاذلا لبق نم م ركاذلا تنأ . نيزعتسم هتزعب
 اا ل

 مل تنأ من ؟ باَهوْلا تنآو .َنيبلاَّطلا بّلَط ِلبَق نم ءاَسْلا داوجلا تْنأو .نيدباَمْلا
 لم رجالا مع ع

 كتنمب ىنبذجاو .كيّلإ لص ىَنَا َكتمْحرِب ىنبلطا ىَهلِإ ٠ .نيفرتسملا نم انتبهو

 ل ىنوَتخ نأ امك .ةكتيصم نإ كنس عطني ال ىئاَجَ نإ ىبلإ .كيَلَع لبقأ

 .كيلع كمركي ىملع ىنفقوأو كيل لإ ملاوعلا ىبتمتد دق ىلإ .كتعطأ نإو ىتليازي

 تنآو رعَتْسا ْفْيَك ىهَلِإ . لكم كِلَسَو طامأ فق فيك مآ .ىلَمآ تْنأو بيحأ فيك ىهَلإ

 ىف ىلا تنآو ٌرقتفأ آل آل فيك مأ . ىنتبست كيلو 520006 . ىتتركرأ ةّلْذلا ىف

 كريغ هسلإ أل ىذلا تنأ . ىتتينغأ كدوجب ىذا تنأو رقتفأ فيك م . ىنتمقأ رقفلا
 * هنأ عار

 كتير .:يلش لك ىف ىلإ | تقرَعت ىذلا تناو ميش كلهج امل .:يف لكل تفرع

 راسك م 5

 ا ا

 كلا ثقحم هشرع ىف اني تش ترص نك هيئاَمْحَ ىف اًبيغ | "ا م

 0 ل

 هزع .تاقدارس ىف بجتحلا نم اي .راوثألا كالفأ تاطيحمب دعا ٍتوحسو .راثآلاب

 . يس ضيع بأ ا ممن ئاظ 8 صار مس م ع 0 ما َر مسام هيا. رم 0 5 سا

 نأ كلأست انإ مهللا .رضاحللا بيقرلا تنأو بيغت فيك مآ .رهاظلا تنآو ىمْحَت
 ىلا ما يس رس يحس رم م6 يم يم 5 ءاي رب رس مالا ف ا 00 ضاع ع هه ياس رع

 ىف مسياربإ لآ ىلعو ميياربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع ىلصت

 ا ره

 0 نيمئادلا نمو .كيلإ َنيِملَتَمْلا نم اًنْلَعِجا مهلا .ديجَم ديمَح كن َنيِمَلاَعْلا
 تا هم اي يع

 مهلا .كيّلإ نيضاوْفمْلا نم م اًنلَعِجاَو لع ِ كيلع وأ كعم ريبدتلا نم اًنجارخخأو . كيدي

 6م كَ

 اقوم لبق تنك امك اندومي نكف اًنسفنال وكن نأ لبق نم اَنل تنك دق كن
 مسام

 نم ريبدتلا تاَمُلَظ جرخأو .كفطعَو كتينانحب اَنْيَلَع لبقأَو ,كفطُل سبام اًنسِبلاو



 ام نوي ىتح ان كرايتسخا نسَح اًندهشأو .اًنرارسأ ىف ٍضيرْفَتلا روث قرشأر .اًبوُلُ

 لسه رس © ل سمهرعا خل سا لصرص اع ل يمرس

 امي اَنْلَعَسَت ذل مُهَّللأ .اًنسفنال اًنراتخم نم ائيلإ بح انَل هراَتْخَتو اًنيف اَنل هيضتقت

 كن مُهَّللآ .اًنم هبلاط تنأ ,” لش نع هب اًنلاَط تنأ ءيشب الو .اَنَنإ انَترَمأ امع اَنَل تنمض
 .اًنردقت نأ ألإ توزجاع كلذ نع انإو .كيدي نيب ماودلاو .كيلإ دايقنالا ىلإ انتوعد _ً هرغا م 0 ًِ 1 يع زم ل 0 يم فرص رج رم رع م - ماا هرم أ 2 ا مما

 8. سصرم ص فرع رم مله سا # .٠ 7 رتب 8 ىلا

 نأ اَنَل فيكو .اًنتنوَك نإ الإ ءيش ىف َنوُكَن نأ اَنَ نيأ نمو .اًتسيؤقت انا الإ ءاتمض
2 

 هب امل اَنَقُكوَق ٠ انينعأ نإ الإ ءيش ىلع ىوقَت نأ اَنَ ىَنأو . اًنَتلَصَو نإ آل إ ءيسشل لصت
0 

 تانجو ضيرُفتلا ضاير اًنلخدأ مهّللا .اَنَن رَجَر ُهْنَع امع فافكنألا ىَلَع نمو .1 . انتر مس ضي

 اهتتيزب * آل كبو .اهندكو اهميعت مَم ال كنس اَرارسأ لَمجاَو اهبقو اهب اًنستو ميل

 هب جهتبَت اَم .كيلع لابقإلاو .كيل ِملإ مالستسالا روُث نم اًنيْلَع قرشأ مهَللآ . اهتجهبو

 قو ءايش لك دوج لبق ءيش لع تريم دق دن | مهللا .انرأ ونأ هب لمَكَتتو 0

 كريَخب اًندرَأَف .ديرُت نأ الإ ان ] اًعفاَن مّلعْلا اذه سيل .ديرُت ام الإ َنوُكَي نَآ ُهَن

 0 ل ا

 َكَمكح نأ اَنَملَع دق اَنِإ مهل .ريدق ءيش لك ىَلَع كن .كتياّمح دوجو ىف اًنلخدأَو

 .تيضمأ اَم ام عفدو .تيضق ام در نع اًنزجَع دقو .دداضي ال كَءاضقو .ُدَئاَعَي ال
 7 ماا هي سس ع عا يس ١# زل مهاسهان

 اي .تيعر نمم كلذ ىف اًنلَعَجاَو .تيضمأ اميف اًدييأَتو .تيضَق اميف اًفْطُل كلاتف

 . انهلاب انيَلإ اَهْلصَوَف .اَن اهلصوم تنأ هم ةمسق اَنَل ْتَمَسَق َكْنِإ مهل .َنيملاَعْلا بر

 اًهدهشت . ةلصولا راونأب اًهيف نيف وُفحم . ةبجحلا نم اًهبف نيناصم .اًنعْلا نم ةمالسلار

 مهلا . َنيِمَلاَعْلا نم دحأل اهفيضُت الو كَل اهفيضُنو . نيركاشلا نم كَل َنوْكَبَف كْنم

 َنيِراَتْحَمْلا نم م اَنْلَعَجَت 9 كن نيراخُْلا نم اًنْلَعَحا لل .اًنيَلَع ىودجلاب ٌدوعُلاو



 ١ ؟ 2
 هللا ىلع ءانثلا عماج نس عبارلا درولا

 كاع ماسلا لسا

 نوجاتحم كييَلِ انإ مُهَللا .كيلع نيضرتعملا نم آل كَل نيضوقملا نمو .كيَلَع

 نع اًرجنعو .كتعاط ىلع ٌةَردُق اَنل بهو .اًنردقأف نوُرِجاَع ةعاطلا نّعَو .اًنطعأَت

 .كيلإ باتستنالاب اًرعو .كتيهلِإ ماكحأ ىلع اربصو .كتيبوبرل اًمالستساو .كتّيصعم
 2 5 5-00 5 لم سس » 7 ا ص 1 000 م 3 مام لاري صا

 نم عركو اضرلا نيدايم ىف لخد نمم انلعجاو .كيلع لكوتلاب انيرولق ىف ةحارو

 ةفحتب ٠ ةحتأو ٠ صيصخ ا عّلخ سلو .فراَعَمْلا رامث نم ىّنَجو .ميلستسلا مينست
 5 تت هَ رق لس مارلا#

 نيعبتم .كتفرعمب نيققحم .كتمدخ ىلع نيمئاد .بحلا ةرضح نم حتوُفَو ٠ برقلا

 ت2 #

 كنم اَنَل متحناو . هنع ةبايثلاب نيمئاقو هب َنيقَشَحُمَو .هنم نيذخآو هنع نيئراو كلوسرل

 ل يس رس »طين

 ىلصَو .َنيِمَلاَعْلا بو هلل دنَحْلاَ لير مس هللا انبسَحَو : نييلاعل | ابر اي ري
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 ل ًّ



 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عماج نم سماخلا درولا

 َقّلَخ ْنَمأ نوك رشي امأ ٌريَح هللا ىفطصا َنِيِذّلا هداّبع ىَلَع ْمالَسَو هّلل دْمَحلآلا
 مك ناك م ةََْب تاذ قت ةئادح هب انَتبْنأَف ءام اسلام مك لزئأو ضرألاو توسل

 َلعَجَو ارارُق ضْرألا َلَعَج ْنّمأ َنوُلدْمَي موق مه لب هلل عم ةلإأ هرج اوتبذت 5 نأ
 ور 2 ص اا اا ل ل هى نيس ىلس يس لمح يس ينص ل رسا

 9 ماا ل ل تال رجا يربي سبام اه لم اا اهاح

 ةلإأ ضرألا ءاَمَلْ مَ مْديَيو ءوسسلا فشُكيو هاَحد اَذِإ رطصضملا بيجي ”نمأ نوملعي

 (رنشُب حابرلا لري نمو رَبلاورَبلا تاَمُنَظ ىف مُكيدَْي نم نورك لت ام اليلق هللا عم
 نسف بوب ل قلشلا ذي نمأ دور انسانا يئن نا هلإأ هتَمْحر دي َنْيب

 لق نيقداص متْنك نإ نإ مكتاهرب اوتاه لق هللا َعَم الإأ ضرألاو ءامّسلا نم ْمُكُكْرري
 رع ىلا سا 4 ما *:م َلْعَي ذل

 # نوثعسي ناي ايأ ' نورعشي امو ا ألإ بيلا ضررألاو تاومسلا ىف نم ملعي ال

 .[65-56 'لمنلا]

 ةيوبنلا ثيداحألا

 نجْلاو توم آل ىحلا تْنأ ىَّلصُت نأ تنآ الإ هل هلإ آل كترعب دوعأ ىّنِإ مُهَّللا

 هل هدحو هللا الإ ةلإ هل ّنآ دهشأ ٠ ءاّملسألا ريح هللابو هللا مساب ٠ .نوتومُي سنإلاو
 سس م ل8 سا

 ةينآ ةعاسلا ّنآو رينو اريِشَب 'نَسْلا ُهَلَسْرأ هُلوُسرَو هدبع ادمحسم نأ دهشأو هَل كيرش

 ملاع ضرألاو تاومّسلا َرْطاَف مُهَّللا .اًثيش هب كرشأ هل ىّبَر هللا هللا هللا .اهيف ْبْيَر ال



 ءاللا ىلع ءانغلا عماج نع سماخلا درولا ١5

 ذل تينا لإ هلإ آل . تن لإ هل آل نأ دّهشأ هكيلمو ءيش لك بر ةداهشلاو ِبَِغْلا
 ل ةلرفغتسا نإ مهل .كيلإ بوثأو ةكرفتتسا مهّللا كَناَحبْس كَل كيش
 5 ل نم ىل بهو ىنتيده ذإ دعب ىبلَق اش لو اًمْلع ىندر مهللا كتمحر كلأسأو

 هل كير ال ءدَحَو هللا ذلإ هلإ ل .رْبْكأ هثلاو هللا ةيإ لإ هل .باّمَوْلا تْنأ ّفَنإ ةَمحَر
 ل

 هلإ ال . هللاب الإ ةَوق الو لوح الو هللا الإ هلإ ذل .مَسْلا هلو كلما هل هللا لإ لإ ل

 هللا ثاحبس ُراّْمْلا ريزعلا مهن امو ضرألاو تاومسسلا بر .ٌراهَقْلا دحاولا هلا 5

 نس يبس رح

 .هتاملك دادم هللا ناَحبس ' هيشرع هن هّللا ثاَحبَس , هسفن 1 اضرأ هللا ناَحبس هقلخ ددع
 رص رع 9
 مم # م

 نم نص لم

 . تاو دفع هللا سَ . ءوسي ىلا ع نمل هلل لح . ىَندس نمل هللا .ىَلَع

 . طارصلا دنع هللا ىيسح ؛تازملا دنع هللا ىبسَح ءِربَقلا ىف ةلأسكا دنع سا ىبسح

 هنَحْلا .نيملاتْلا بر هلل ُدَمَحْلا 0 بينأ هيلو ' تلّكوت هيلع وم لإ هلإ هللا ىبسَح
 ىنالطعأ ىذّلاَو .لممُفاَ ىلع نم ىلا .ىناقسو ىتمعَطأَو . ىناوآو ىناثك ىَنْلا هلل

 كل اير َمُهَّللا يدق ءايش لك ىَلَع رهو ىتومْلا ىبحُي ىلا هلل دَمَحْلا لجأ
,-.), 

 .دعب ءيش نم تئش ام ءلمو اًمهتيب ام ء ءلمَو ضرألا ءلمَو تارمسلا لم .دمحلا

 ئطْنس الو تِيَطْعآ امل عناَم دل . دبع كل اًنْكو .ُدْبَمْلا َلاَق اَم قَحآ دْجَمْلاَو ءاَنَّتلا َلْهآ

 ضرالاو تاومسلا ْمُيق تنأ دَمَسْلا كل ملل .دْلا كلنم جلا 6 عَْنَي هلو تنم امل
 لم زم

 تنأ دَمَحْلا كَلَو .نهيف نمو ضرألاو تاومسلا كلم تن : دمحلا كلو . .نييف نمو

 َكُواَملَو ؛ ىَح تلال وو وحلا تن ُدمَحْلا كلو .نهيف نمو ضرألاو تاومَسلا روث

 فها سا م م سا ف ترم ام ملاك 3

 ةعاّسلاو قح ا دس قس نول يتلاو قالو قس ُةنِْلاَو كح كلوقو ْنَح

 نأ لماف ةرسو هنيِنالع ُهْلُك ُريَخْلا كدي هلك كْلمْلا كلو ُهْلُك ُدْمَحْلا كَل مُهَّللا .قَح .ق

 برم .كنيد ىَلَع ىبلُق تْبُث بوُلُقْلا بْلقُم اَ .ريدق ءيش لك ىَلَع ّكّنِإ دَمحُت

 اذه فيك اتشش تي نم مهم لك ىنفكا ميلا شرَمْلا برو مبسلا تاوُمَسسلا

 هع .

 نم ىئاسلو ءاّيَرلا نم ىلّمَعو قاقثلا ن + ىبْلَق رهط مهلا .تئش نأ نمو تنش ىنأَو



 ل ل ١ ىلع عماج نم سماخلا درول هللا ءانكلا مماج اكلنا درولا
 2 ا 6 همم 0
 دعو نم اي .رودصلا ىَقَحُت امو نيعألا ةئئات ْمَلعَت كَنِإَف ةئايخلا نم ىتيعو بذَخْلا
 . ىتيصعم هرضت الو . ىتعاط هرست نم اي .انسآو ملظ نمل رفا .اًمَعَف دعوأو . .ىفوف سا هيل عشرا سا ماع يبا وشرب لاه ماا 00 ا 4

 اذ أيد . نيرخآلا رحخآ ايو .نيلوألا لوأ اَ .هلرشَي ال اَم م ىل رفغأو .ككرسي ام ىل به

 س١ تلو نركتو تن .نيمحارلا ٌمَحْرأآ ايد . َنيكاسَمْلا محار ايو ٠ .نيتَسْلا را

 ُ 2 يت ل تس للحل 5 .مويق ىح تن . مولا وكت ادويما مت سوم
 مُهّللأ .ماركإلاو لّداَجْلا اذ اي َتْيَلاَعَتَو تْكراَبَت مالسلا كنمَو مالَسلا ةتنأ مُهّللا . موي
 ةوعأ حتا ام كدْطَرَو ةلدهع ىلع انآو كدب اَنأو ىف "تن األ هلإ أل ىبر تنآ

 اي 9 ُهنإَف ىل قطا ىينذي وبك ىلع كتمنني كل موب اتم - ىَت ام رش نم كب اك سرع ل
 مَلَو دلوُي مَلَو دلي مل ىذا دمصلا دحالا هللأ اي كّلاسأ ىلإ مهلا تأ الإ ُبوُيَذلا

 تكئاسأ ىنِإ مُهّلَلآ .ميهحرلا ٌروُمَمْلا تنأ كن ىبوُنُذ ىل َرْفْعَت نأ دس اوك ُدَل كي
 لئاسأو .م لو ةئس لعام ال ىذا مولا "ىلا ميجا ٍنَسْحّدلا هللا مسب كلمساي
 هَل تعشتتو هوجولا هل هل تَنَع ىلا مويا ىحللا ميحرسلا ٍنَمَحرلا هللا مسي كمساب
 ىَتَجاَح ىضْقَت نأو دمحم اًنديس ىلع ىلصت نأ بوُلَقْلا هَل 1 تّلِجوَو تاوصأاالا
 . ( هتحااح ىمسيو)

 اقو دمحم ىديس عانت

 را هه رع ل لاول ع ل مار ما ع

 هريخخ ردقلابو رخآلا مويلابو ' كلسرو كبتكو كتكئالمبو كب نمؤأ ى د مهللا
 كَم و عمن 207 7 2

 ىشأَو . 0 . دلع لونا كيس .كينادَحرب ٌرقأو هرشو
 عا كر م سا 9 ِ م ََ 00

َب اي نم اب كتمحر وجرأو كتوْطَس
 راش 1 ىنا ا يم ان دحاو اي ان 0 ثعا

 و ان 2 00

 يت انج طك ل 512 ىلع هلو دل هل 1 فلعل |



 هللا ىلع ءانغلا عماج نس سساثلسا درولا ١ ؟م

 دّسآَو كمركو كاتو كرع باب ىلع ةنكَمْلاَو رقَفْلاَو ةلذلا فصوب فقأ ىنكَلَو كيل

 بحمل ىطعُم اي عساو اَي ميِرك اي ىنُغ اَي يع اي "كاطع عيسول ةقاقلاو قتلا نك
 نع اننا تمصو . كباطح ُديِذَلِب اًنعامسأ ذل و كاوس مع ةَلْرَعْلاو كَعَم م ةولخلا ان

 لص رع ١ لع

 ةعيطُم انعسلا لعجاو كتعاط ريغ ىف ىعسلا نع اًنلِجرأ رصقاو . كريَغ ةدهاشم

 0 ةنيه انئادبأو .كملعب ةاش رتسم اًنلوُقعو .كركذي ةّنكمْطم اًنيَرْلَقَو مل رمال

 نيب طسوتلاو ةَبقارملاو ملعلا ١ طاسب ىلع كلذ ىلع ةموادملا اَنَل بهو ."كتعاطل

 قرغتسا مهلا .5 .ةدهاشملاو ةَقرعَملا روثب كلذ ةّيؤر قارغتسا ىف اًندْيأَو ءاّجرلاو فْرَمْلا

 ملخ اَنسِبْلاَو .كلَداَجر كلامج راونأ ىف اًنرارسأو اًتحاورأو اََبوُلُقو اًلوقعو اًنسفْنَأ

 كئآلا ىف اًنرْصَبَو كنع اًنمُهَفَو كنم اًنعمسأو كب اًقبأو ديحوتلا ر ون ىف اًننفأو لاّمَكْلا

 ةدّماشم نع كلامج راونأب اًثراصبأ بجحاو قوشلا | 9 حدب انْحَفْناَو بلا حورب اًنيحأَو

 اًنيلَع لجتو ءيش لك نم اَنيَلإ برقأ كدهشت ىتح ٌكبرُقب اًنيَلَع قيضو رايغألا

 ادحأ وجرت آل ىتَح كيس ميظع اندهشأو .كريغ اذحنأ ّفاَحَن آل ىَتَح كتملعب

 روتب اَنَقَتَر قثفا مهللا .كْيَلَع كب اَنْعَمَجاَو .كيَلِإ ءيش لك نم اند مُهَّلل .كاوس

 انمهَفَو .كتبَحَم بارش نم انقسأو .كس كسدُق ةرسيظتح ح حاودأي اراوطأ رمعَو . كتف رعم

 انا نيرو .كنم حوُرب اَندْيَاَو .كديحوت روب اَنقْفَحَو .كملع نم اَنْمَّنَعَو .كنَع

 انسفنآو .ىغولاو قيدصُتلاب اَنَعاَمْسآَو . . ملَكْلا عب ماآوتجو ةمكحلاو ملِعْلاو قدصلاب

 . ةدهاشملاو برقلاب اًنحاورأو .ناميإلاو ةئيكسلاب اًنَيَوْلُقَو . ةيدوبعلاو ةئينأَمّطلاب

 ادّيَو اًرصبو اسس انل نك .كتاقص راو ناب اًنتاقص حماو . ةداّيسلاو قيقحُتلاب يراَرْمأو

 مُهّللا .هللا اي دحأو اي 3 يلع اي ىَوَق اي بسير اي اقداص اي ريب اي ميس اي اًديَوم

 بدألا نسحب ةيئافطصالار ةّيصرصُخْلاَو ةيآلإ ولاَو ةقرعملاَو ملعْلا لهأ ىلع اًنعمجا

 قيرط اًنب حو ةنسلا قبرَط اني كّلساَو بلاطَملا ىف قيقا دصقلا ىف صالخخإلاو

 ال باهو كتافصو كئانسأب نامعالا ىف داقتعالا نسسحاو كتع مهقلا ىف اًنَقُحَوَو ةعدبلا



 ١ هللا ىلع ءانثلا عماج نم سماخلا درولا

 ًالطاب لطابْلا اًنِرأَو . هيت اقَح قحلا اًنِرآَو . لطاّبلاو قحلا نيب هب قرت اًناَقَرْف
 ً م 2 7

 اي . نيقيلا "وحب (ةققحو . نيقَلا نيعب اًندهشأو .نيقَيْل مَع نم اًنمّلعو

 نم

 َتذأو لوح ىّنم ىرْفأ ْنَم ىهّلإ .مسيكح اي ىلع ا مئاد اي يكلم اي ةحاو اي كلوت

 ىتوق ت ا

 تنآو ٌةَوُق نم مظعأ نَمَو . ىلوُمأم تن لَآ دوي ىِم ىتذأ ْنَمَ . ىلوح

00 

 شو با 6 لي مايه ل اد ىلا . نصي تاذ قامالاب لم" قحأ نمو

 م لا وذ م "هين ير هر و 1 . و 8.

 ىَناََكُف ميلع ءيش لكب تنأ ىألوم .دكيحوتلا هنيد نم م اي دوبعم اي دحاو اَي ميحر

 م ريس كك مل سما رفع م

 نمت ذأ تأ نيا برو بر تلا كتف نسق يدق ءيشش لك ىَلَع تنأو كملع

 ماو عرف ىرُثو ضزألا ىف مهل نكتو يزركولا لَ تو ةّمئأ ٍُهَلَمجَتو ْمِهْبلَع
 لسا ع رع جس ل

 ل ىتلا 5 ةمعتلا كلو . ىهاضت . تأ م ةمظعلا كل .نورذَحَي , اوُناَك م 0 امهدونجو
 8 07 0 7 مر كي
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 . نيِمّلاَعْلا بر

 افو ىلع ىديس ءانث

 ماس مع م62

6 8 
 سا ارم يس ©

 لل رس ص رس نع تن 00 2

 كناحبس تن . يالا تامل 5 يلا ةدلتُسو .ةينادرفلا زع

 ءاّنتلا لهآ تنأ .ةوبعملا برلاو .دودولا بهاولاو . دوجولا قلاخنو . دوُجولا بجارْلا

ديِجْمَّنلاو ةَمَطَمْلاَو ءايرْبكلاَ . دِمَحْلاَو ٍرْيَخْلاَو
 طاحأ الو .ناَكَم كاوح ام . .دجملاَو ِ

 . ةرهاق كتردُف . . عّتمتو ىطعُتو .عّفرتو عضت .ناتش ىف مْوُي لك تن .َناَمَر كب

 . ةرهاظ كراونآو .ةرهاب كماكحآو
 . ةرخآلاو اًيندلا كلام تنآو . ةرهاظ كَتاَفِصَو

 لو با علا 9 آل "لفك َكُئاَنْسِو .لْدَع كُيْكُح ريح كلغ

 .ريزولاو ريشملاو .ريظُتلاو هيبشلا نع تيا . كتاذ فرشأو .كّلعف عدبأو

 هللا ىلع ءانثلا عاج



 هللا ىلع ءانثلا مماج نم سمانللا درولا 3

 .كّئاش مظعأ ام كناَحبس مس .كّئاحبس كئاحيس .ريدق اي كناَحبس .رييبك اي كَئاَحْبَس راح
 سا يبا رس . 52 سارع ءرج

 كّحبَس اثيح نم كناحبسو .تنآ ام ىلع تن اًمب تنأ ُتْيَح نم كاتم
 لسا رس عا هرج رم لسا رم اق سرس ري ا ربلم رب

 لو .كْلَع لدن ةراَّبع ال ْثيَح نم َكَناَحِبسَو .ثوسدقملا كسدقو . نوحبسملا

5 

 نوملاعلا | هتقيقح هنك كاردإ نع نجع كَتاَحبس ىدْلا نأ .كيلإ لصت ةراشإ

 هر

 كملع ام 000 كَردَق ٌنَدَق ام .نوُفِصَي اَمَع ةزعلا بر كير اسم .َنوُفِراَعْلاَو

 عورلس ف سما

 ةكفيكي ال .تنأ ام ىَلَع تنأ اّمب تنأ الإ لإ آل .تنأ لإ ةّقيقَح- ةلَدَجَم ةلَر . كاوس

 نبأ الو فْرَظ ةلو فيك الو مك كل َسْيَلَو مهر كّقَحْلَي الو .ملع كمّلعي الو ركف

 قلَحْلا لك تيب ادَعَب الو لبق الو سح هلو مج الو تاهجلا اهم هج لَو

 لاَمَكْلا كَل تيتو رصْقنلا كْيَلَع لاحتسا رئاجلا كلاوسو بجاولا تنآ ميدقلا ' كفلصرب

 ةيناَدرفْلاَو .3 ةيدحاوْلَو ةيدحسألاو ةيزئتلاو سيِدقتْلاَو ُةَمَدَمْلاَو ءاَهَيلاَو لامَجلاو لالجلاو

 كلملاو توبهرلاو تويغرلاو .تومح-رلاو توربَجْلاَو .ةيموميدلاو ةينادمصلاو

 لو درا .هيزنتلا لاّمَكب قيلي ءاوتسا كّناَمحيس شرعلا ىلع تيوتسا .توكلملاو
 « ا ماس سا ماع

 اي هلك كلذ ْنَع َتْيلاَمت .لاّقتنا الو ةكرَح الب تلرَتَتو .هسسييبشت الو ةسامم

 رح ا طي يح ع لق طا لو اول "باطلا حلو عا تم

 رهارج نم دوجرلا قئاّقَح لكب كوامسأ تطاَحأ .ءيش لك عمو ءيش لك ىفو

 نع كلذ ملع تع . طئاسْبو تاّبكرمو . طئاسوو حاودأو ٠ لوُقعَو لارحأَو ضارعأو
 ٠ ضرع # لرب لل لع هاكر ممرم

 تعدبأو .نوصملا كرس َهيِزنَت اَنَتمْلَعَف كتافصب َتِيّلَجَتَو 93100 نأ َناَك ٍملاَع لك ملع
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 ىمسأ ام كَئاَحْبس .نوئشسلا ّلُك ىف كيرشلا نع ةّهّرْتمْلا كلاَعْفأب ؛ مّكحْلا عئادب
 تام شرم

 ها ماما

 ترّكسو .تافصلاب تاّذلا َكَناَحبس ْتَبَجَح سم مطولا ان .ك امسأ

 يكرم ذل ٌةَلاَب يمس . لاعَمْلا نا مصل عئادب تنقن تنقتأو . لاعفألاب تافصلا

 َتيَلَجَت اذإ اذه .كيّلإ هلصوتو .كييَلَع اهب لدّتسُمْلا ىنَْت اهم رد لك لرقعلا

 .راَيغألا َتلَحَمْما تاذلا هْنكَب َكَئاَحْبَس َتِيَلَجَت اَذِإ ام ِرهاَظَمْلا باح ىف ذ كتاحبس

 ما حب يم



 نو هللا ىلع ءانثلا مماح نم سمانا درولا

 .اًمدع دوجولاو ةّنكل ةحاصَتْلاَو الهجج ملعلاو اكن ةَفرعمْلا تْبلَقناَو . راوثألا تَمّلظأَو
 م ةصلا ناسأ نا وم لت . ناك هيلع م ىلع نآلا وهو هنعم ءيش الو هللا تاك

 ىف مهرذ مث هللا لق . : ١ سالصإلا دس اوك هَل نكي مو لوي مَ دل
 لى

 ل قا لع ارح كبر ١ نطابْلاو ُرهالشلاَ رخآلاو لوألا وه .نربعلي مهضرخخ

 كلَمْلا ره الإ هلإ آل ىَذّلا ' هللا وه .ظومحم حول ىف ديجم نآرق وه لب طيحم مهئارو

 ره .تركِرشي امع هللا َناَحبْس ٌرْبكَتمْلا ٌراَبَجْلا ٌرِيِرَمْل نميهملا نمْؤَمْلا مالسلا "سوَدّمْلا

 يضرألاو تاومَسلا ىف ام هل حبي ىتلحلا ءامسألا هَل ٌروصُمْلا مىِراَبْلا قلاَخْلا هَل

 لوقعلا تَمّلَوَتَ ةّيهولألا فضرب َتيَلِجَت كَناَسْبَس انهلإ .ميكحْلا ٌريِزَعْلا َرْمَ
 5 لسا نصا رس رف

 نال يمل سلا والا تاو حالا تتار برقا نتلا

 5 هى ع 7 ّ 55 يل رسل . َ ىلا 2 5 52 ّ 52 50

 كيلع لبقأ .كيلإ هتيدان نم .ريقح كتمظع ةملظعل ربكتم راب لو .ليلذ كرع

 .لامكلا ةعلش سبل .لاصولا باب هل تحت نمو .انكنم هتمرَح .كلنع ُهنيِجَح مَمَو

 ٠ نحل ىدّيمم ىرَتَف . هبَح كلصو نم لاني ال . هبحملا كنم هل قيست مل نمو

 . لسعو ملع لك نع كب ةقينْخأو .لزألا ىف ةيانعلا ةداعسب ٌةقباسلا هل تنكح

 مشن حلاو مكو .ناّسْإ نم بوُبْرَم لكي تير انمو دما مك كاسل

 . ىصختت ل دادمأب .دبألاو كرألا ىف . ددملاب محلا تن . نائتماو دوج سم كلاضفإ

 ةمحرب ٠ هولا جار لك ىف .دوجولا باوبأ تحَتف , صفت دْمْلا اهرصحي الو

 اي مئاد اي الوم اي داحاو اي ىألوم ا .درجلاو مركلا نركي اَذَكَه .دوجوم لكل َةَساَع
ٌّ 

 كتدارإبو ملاوعلا تاَرَذ تَئيعَ : ميدقلا كملع قباَس ىف كَناَحْبس انهلإ .مدكح اي ىَلَع

- 

 كلذ ًالرلو .اهتددما كدادسأبو .اًهنيَتر كتاكحبو .اهّتزربأ كاتب . اهتم

 ءاَون عابسإو . شهم كلاضفإ ضيف ىلَجَت .تّشاعو ُدرْجْوْلا اهل اد امو .تّعألت

 .ميرك اي كّلصف ُهَيَجاَو ْنَم ١ دعس .نشعتل : ه كلارت
 انهلإ ٠ .مسيحُر اي كتمحَر ةتمدحرو

 هر

 كشيشم ّ رمأ ٠ ثبتك بانكلا مأ ىف كتامحيس
 ىَدْلا كنك دب , تمكحاو .لدتت اي ىتلا



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم سماخلا درولا 5-5

 .ريصنلا معنو ْتْنأ ىلومْلا معن .ريدقتلا ىف تفطل من .لوحتي الو لوحي ذل

 كرت رع ام مدقلا مليا قلو ىلع تيا تاتو ١ ىف تلَدَع كَناَحبَس

 لامَج روث كتئاحبس اَنَهَْلِإ .نيملاّظلا نم تنك ىّنِإ كَناَحْبْس تن لإ هل ةل .كت
 1 _ ع لع ماما » رعاة َ

 . ريبكلا كتمّلظع ةوطس للجو . ةيربلا ىف كَتبَحَم لمهأ ميظ ٠ .ةّيسْدمْلا كترضح

 اني تَطاَحأ كمذع ٌةَطاَحِإَ .ةنوثشلا َلّطَع كيوي نش .رمغصو رمي لك هل عيت

 . . تايئرجلاو تايلكلاب ةطيحملا كتدارإ ةرئ د نع يش[ جرش ام .نوكي امو ؛ َناَك

 كتسدقو قطاوُتلا كتحبسم كَئاَحِبَس انِهَلِ . تاومسلاو نيضرألا بر تن 5 هلإ

 مع

 ةيناروُلا اور كسْدُك انس ةباهو . ةّميلسلا ٍراَكْفألا * لن َكْنَدَجَمَو لوُقعْلا

 ٍعيلع ءاهب ىف ثارتمألا تباَغو . كلالج ميظنَتب ُةَقِراَعْلا بولا تأللتماو . ةميقتسملا

 ماس

 نعَبَو ناوكألا لبقو ناوكألا ىفو ناوكأالو ناركألاب كئاَحْبس َتِيَلَجَت .كلاَمَج
 ل ل ل

 م

 اب ثداح اكلي لح الو 0 . ناوكألا

 هم ساس و ب ىف قم

 نارا دا : ا برسل هاجم ىلاََتَو . ناصقملا قراط ْنَع كس بانج

 ويعوص لس نع لم »نع

 امي ةقياس كندا كَناَحَبَس اَنَهَلِإ . كيرش الو ريغ كتم ا . كيلمْلا كدحوأ نأ
 رسم ل ول

 ناميإو ةلذلتمر ةيادهو ةوانقشو ةداعسو رشو ريخخ نم داّبعلا 0 يدل نم تنقش

 ىف ةليحلا امُق ةقباس ةارإلا مْكُحب أ ةئيشملا تتناك اًذِإو . نايصعو ةعاطو . ناكر

 ىف ادبأ اَنَل اَنَل نك . وكلا ىف لَ رْجَح آل نم اي رم سيل تلا نجا ريق

 كفطعب فور اي كن ُ .نوملا

 لراس ر سس 6

 اي اًندَنَس اَي اًنديس اي انالوم اي اًنبر اي .ف
50 
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1 
 ممم ف # لمع لع

 هلإ آل .اًنزرح اي اَنَروُف اي .اًنرْنَك انزع اي اَنَنوُغ اي اَناَجنم اي اي اجلس اي اتاي ا اي اَنُدَدلَم

 ىديأ اًنطسب كانغ طاّسي ىَلَعَو .اًنلَسَوَت كَل كو .اًنفَقو كباب .ةلاوس ان ام تنأ الإ

 تنأو . بولا ياو مدرك تنأو .راسكنالاو ةّلدلا ةّلاَسي اًنْثجَو . رارطضالاو رْعَمْلا
 ىلا ع نس

 ةيبش هَل سيل نم اي .لاؤسلا لبق ىلع نم اي كئاست اَنهَلِإ . بوُعرَمو ري لك ىطخم

 ما



 1 هللا ىلع ءانثلا عماج نم سماخلا درولا

 فشاك اي .هيلإ هتيألو لهأ اعد نم ا .هيلع اوحبريل قلَخْلا قل م نم اَي .لاّثم الو
 َ مدل م ماى ِس يبدا سال رس 9

 .بيجعم أي عيمس أي . ديرم اي ريدق اي .ديجُم اي ديمح اي .بويغلا مالع الع اي . بوركلا

 هناسحإو هلضف ىَلَع نم اَي لست ْمَل امو كالا ام ان اَنل به .بيرق اي ميحر اي

 اًمْسلا مهل تّقَبس َنيِلْلا .بابحألا نم ةَماَجولا لهآ هاجب .لوعملاو دامتعالا

 . ةيسدقلا مهراونأ نم اًنيلَع قرشأو . ةيدبألا مهتداَعَس ”لجس ىف اَنْبيكا . باّتكلا

 رعتو .مهروُفَك لوقت تح . ةيصوصخلا لم مل اًنسكاو .ةّيرَبلا نبي كَنَسُت اًتفحنأو

 لاسم نإ ُءاَمْللاَو ٌدوهتتلا ديَح .ءاقترإلا تارضَح ىلإ مُهَمَم ىّقرَو ٠ . مهزعك

 قب الو انم لحتو . ةينايعْلا َلِراَتمْلا كَدْنع نلِرنآَو . ةينابرلا دواشملا ةكلتي انيلع نم

ّ ََ 

 5-5 م ىف

 ديني بقل 6 يلب كيل ند ب لب اة كريغل

 . ةرظنلاو ةرضنلا لهآ نم اَنَلَعْجاَو . ةرضخلا لامك اًنلَمك روت اَي روي ان مَآ 0
 لسا يس © يع لم »لا ىلع

 اي .ريسألا محار اَي رسل ربا ا .هلريج اًنريجأ .كريم اًنحتما . ريش ذل لجع
 سا » نصا يه اسم ل 8 هل ب لول ءاسس كاس

 ل قس حلو ىلا احلا تل .ريققلا ىنغ

 سر يس في سا لا ٠ ا ا ًّ ما سم سنراو

 ئ . لمع الو اَنْ ملع ال .ليحلا اني تق .ءالوتيو همحري نمذ .ههلوَم دما

 ٍرهطمْلا رهاطلا نوكملا نوزْخَمْلا كمساب 1 .دودو اي و ميحر اي دودو اَي ها ميحر

 ةياغ ىَلِإ .لوصولاو ةياتعلاو .لويقْلاَو ةباجإلا موُيِقْلا ّىحلا كٌرابمْلا سدقمْلا
 ص

 له تيدا

 اي .نيِمّلاَعْلا بر هّلل دمَحْلاَو . نيلسرملا ىلع ماللسو . نيمآ نيمآ نيمآ .لومأملا

 ميك ايو اي اح اي لوم اي ادحأو يلم



 هللا ىلع ءاخلا عماش لع نساتملا درولا ١4

 ىلذاشلا بهاوملا ىبأ ىديس ءانث

ً #2 

 كَناحْيس ٠ منجا ناسلب كنان . قتلا ناسلب كَناَحْبس ٠. قس ناّسسلب كناحيس
2 

 كب كَتاحس .تاذلا' ةرضح ىف كَئاَحْبس . تافصلا ناسلب كَتاَحبس . قرفلا ناسلب

 نططاَب اي ب رهاظ اي نخآ اي هلأ اي ليمج اي ليل اي لامس اي ريك اي اتنا الإ ةلإ ذل

 كتينادانسو تالماس زرعت .ريزولاو نيعملا نع ّ سدَقَتَو .ريلظنلاو هيبشلا نع تيلاعَت
 * 5 53 00 م 0000 3 - 27 0 م6

 . ال يرف ٠ اان كعنشش ل ركب نأ كر ود لامحل سداشو 8 رايغألاو ىرسلا ٍناداسجو نع

 , الا

 ةجاجر ىف حابصملا حابصم اهيف ةاككشمك هروث لكم ضرألاو تار سلا رون هللا
- 

. 
 ا

 داكي ةيبرغ الو ةيقارش الا نوير ةكَرابم رجم نم دقو ل انك جاجا

 خيم اَي مهلا .ءاعي سس هروثل هللا ىدهي رون ىلع رون وان هسسمت مل ولو ءىضي اًهَثيَر

 لع نع رف ب . ما ' .٠ يع وع ه ساه ات 5 2 اا سا < ايل 00 5

 اي مهألا .شرفلاو نيشرألا ىندأو .شرعلاو تاومسلا ىلعأ ىف تانئاكلا هر ذام
 ممل. هاا

 .سدقسلا هلام لال ىف طيحم هملعو .سدقألا هلاَمَك رع ىف ٠ هزدملا ره نم

 .قارشألا بداوجب كْيلإ ىنبذجاو .قافالا ىفو ىف قرْكُمْلا رولا اذه ىناهشا

 ىف كب ىملع نانل ْقّنْفاو .كلاَمكَو كلامج راون 15 .كالاصو ةرضح ىف ىنسصتر

 كترذ ٠ ءيشب ال كب ءاّقبلاو كلين ءاَنمْلاَ كن دضالاو كن كم بدالاب كتاَجاَنم ة ةرضح

 لد ةرسفح نم ةدادمإ تش نم كنذإب ةدمملا كرارس ا ةَعماَجلا ةنازخلا ىنلعجاو
 مص يصرع

 م 5 م

 لمشي امع لاسي ل نم ام مهر اي ميل اياه اي مس اي ميس اب ببجم اي عيبس اي

/ 

 راطفأ رفع هريس قرشمو . تائئاكلا رَمع ههجو تاخبس روث نم اي َنرْلاَي مهو

 ىذلا تنأ .تاهجلاو نكاسألا ىف لرثحلا نع ةهاَرتلاب .تارمسلاو نيف رألا



 امم هللا ىلع ءاشلا عمماجس نم سساتلا درولا

 ,تاقصلا ناّيَب ىف اَهَل ْتْفَرَعَتو .تاذلا ةرضس كارذإ نع لوُقُعْلا ترجعأ كَتاَحَبس
 يش كلهَج اَمَق ءيش لكل تفرعَتف . تايسمْلا نطاوب نع ءامسألا رهاولذب ترهظو
 فرعُت ال ىلا كْئاَذ تح نم كئاَحبَس ءيش كنملع اَمَق ءيش لكل تركتو
 نم اي ميكح اي ميلع اي ريدق اي عيدب َّي تنأ الإ هلإ ال .فصرو ال ىتَلا كنرضحو

 هلإ ال ةغمادلا هتردقو ةذفاتسلا هتدارإو طظطيحملا هملع قفو ى لع ءاش فيك ءاش اس أشنأ
 2 07 د ام

 ا ىالوم اي دحأو اي الوم اي شو رم طم يش لك قلاخ تناألإ

 ممر ماعلا

 رعب اهتامأف سوُفتلا ىلعو يق لوما ىلعو ,اهقوْشَف 3 بوُثتلا َْس .اهمعلف

 اي ىلع اي مئاد اي ىالوُم اي دحاو اي ألوم اي .هناش رلعو هرهق ةرطسو . هناطلم

 كُلِضَف مسج م كو راكفالا هيت ىف ب ىذ ن د كس لامك ريح مك ىهلإ . ميكس

 كباتج ىلإ لوصول ةلاح سس 00 كْلْدَع دعنا ٠ رارسالا ةرضح ىلع زجاع 06

 الإ كْيْلِإ لوُصُو آل . رارحألا لجس ىف ةلكو دبع نم كئاحإ قعأو . راد قفا ىلعلا

 | ىلعألا كئاصو ٌهّرَْتَو .ىلعألا َكِباَنَج ّسْدَقَت .كنذإب الإ كيس لوُمخد الو .كب

 اَ مئاد اي ىألوم اي دحاو اي ىالوُم اَي ل رْطلاو نانتمالا لضفب لب لوح ةليحب لاني

 .ةيادهلا هثده ْنَم الإ ىدهَ الو ةّيانعلا هند نم آلإ بيرق ال ىهلإ .ٌميكح اي ىلع
 الو ةيارخلا نوغ نم نبأ ن نم الإ مرصعم الو .ةّيالولا ا رل هيلع رش نم الإ زيرع الو

 .قحألسلا ديالا هنيْغو .قباسلا لرألا ىف رد امب .ةياقولا فاقب ىقو نم الإ ظوفحم

 نم كيِلَع كب ىنعمجا ىلإ .ميكح اي ع ايا اب الوم ياسو اي الام
 3 ةعاولا مام ١

 -- و 9

 ىلديو دعبي مه لك ىفكاو تاوهشسلاو سشنألا ظوطح نم ىمجنو .تانشلا ةيدوأ

 فازرلاب خلا ءىسيو .قازرألا ىيسضب سوسو .ساوساوو ىسبيو مدهي رومالا يف ركفو

 بر ىلع دامتشالا ىبسليو .نيقراشملا نم فرسلا فبلجي نالطبشو فاما

 لها رمأ ىهلإ .ميكح اي ىلع اي مئاد اي ىالاوم اي ءاحساو اي ىالوم اي ىملاملا



 هللا ىلع ءاشلا عماجب نم سماك درولا ا

 0 اني سل ل ىلع ميال ناو روق ب ىف هيفا تارخسلا

 منوع

 9 مس

0” 

 2 ل ا كالت هل ىلا مسا اقل
 ةيعلم سا 5 مام 0 سام ' 07 16 سا# ساراس م

 قلطملا كانغ ىلإ راقتفالاب ىلع دهاش ىنوك ىهَلِ .ميكح اي ىلع اي مئاد اي ىألوم

 لا دلموبذنغ تنح نم ا ان طوخ ىو الد ىلع انت سأل لاكأ
 ا ا

 هاف ارم م هرم

 اب مث هلام اي دحاو اي ىالؤوَم اي .باهولا ىنَعْلا نأ كنإ كي 0 اذ اي ى و دحاو ّئ ل.ل تن كي ع
 5 لما .ِ 5 2 م لمح تيل ّ 2 '

 ىتاث ىو كلاتغي ىدات ىرقفو كتوقب ىدان ىفعض و كزعب ىدان ىلُد ىهلِإ . ميكح

0 

 نم لأس ام هلنآو بلاطملا هذه ىلإ ةطضملا بجأف كلوطب ىدان ىبلطو كلوحب
2 8 

 شا يأ . بيرق اي بيرك ا

 قباوس تقلطأ ىهَلِإ . ميكح َّ ىلع مئاد اي ب ىالوم اي دحاو اَي ب ىآلوم اَي هللأ

 .عوقرملاو ضوُفخمْلاو لوضفَمْلاو لضافلا اًهنم ْتَلْعَجَو لّرلا نيدايم ىف حاورألا
 كتَباَجأَف .لاَمَجْلا تادّماشمَو .لاصولا تارضَح ىلإ اهتيداَنَو .[ عربتملاو عياتلاو

 مئاد ا اي ىألوُم اَي و دحاو اي ىالوم ا . ةعشاتخ ةعضاوتم . ةعضاخ ةيبلم . لاَمَكْلا عاونأب

 تارضتملا ىف ةلريسي ىرس ْمَمَو .ةّيدبأ هيَ كي ىحوُر حا ىلإ . ميكح اي ىلع اي
 ىئلمْجاَو .ةّيثدْللا موُلُعْلاِب ىناسل قلطاو .ةينابرلا فراَعَمْلاِب ىِبلَق الماَو . ةيدوهشلا

 . تاذذلا راحب ىف احبس .تاّبَطاَحَمْلا ةّيدنأ ىف كب اناس .تالكشملا لاَققأل اًماَثَق

 دي اذحخآ . ءاتعْلاو رتسألا دي نم اًقيلَط .ءاّنْا نوئفب اًهوقم . ةاَجشلا لحاسس ىلع اًمقاو

 قيرطلا تاّتشأل اًعماَج . قيقحتلا ةمركلا اًكسام .قيرق لك ىف "كاب انكم .قيرْغلا

 . لدلَجلاب (رهاظَتُم .لاَمَجْلاب ارِهاَظ .ةّينادرفلاب امئاق ةينادحولاب اًيقاَب . ةينادحولاب اًيناَق

 .باّجحلا ءاطغو . مابطلا 3 ةَمْلَظ نم مهل نصلح . عابتألل المك .لامكلاب نو

 ىف .ىألوم اَي يلد اي : هالو هيلو . هادهو ءيش لك روث اآَي . بابسألا كرشَو
 لسع رس تمس يع

 تَكراَبتو كراج رهو كلدَج ىَلاَعَت 3-2 َكَناَحْبسم تنأ لإ هلإآل .ىاّيْندَو ىترخأ

 بهي ا(: بيس اي برآملا
3 

0 - 0-8 
 بيرق اي .بيِجُم 6١

 َي

1 



 يس يص يس هر ١ سا ا را 8-5 سا ما ريب مساع ماجي يم علا ني لر كاد م يارب نع

 كتاَحَبس تنأ الإ هلإ آل ٌراّبِج اي ٌزيزع اي نميهم اي نمؤم اي مالّس اي سودق اي كّوامسأ
 اه فبأي حل : ليكولا مس هلل اشو . نيالا نب انك ىلإ

 نإ لل

 36 تدجمَتَو ناك ىف لولا نح كلاسي ١ تلات .رارقلاَو رخل

 ام ىلع نآلا تنأو .ناوكألا نع انَغ مِلاوعلا يتلتخ لبق تنك . ناّمزلا ةرئاد كب طيحمت
 سا ده راع ىلا 8 78 مص سارع هر

 لو .دن الو وفك الو .ريزو الو نيعم الو .ريظت ةلو هيبش كَل سيل .ثايد اي تنك

 .دمصلا هللا .دَحأ ” هللا وه لق .دلو الو دلاو الو .دح آلو ٌةَياَغ الو .دعب الو لبق

 اي ُسوُدُق اي .ديَس اي اكالاَم اي ممل .دحأ اًوفك هَل نكي ملو .دّلوي مو دلي مل

 .اًميلس اًبلَق اَنَل به اًنبر اي .دييأتلاو ٌةَيانعْلاَو .ديحرتلا ىلع تاَبّثلا كّلاسُت .ديجم

 ةّبوتو .ارورسو ةفصو' .اروُنو ةيادعر .اًقوشَو ةيحمو .اًقوُدَو ةقرعمو .اًميِرَق اًكولسَو
 .كسدُق ةّفصب اَنِيَلَع نم مُهّللا .بويعلا لك نم اًنعْتمَت ةبوأو .بوُذلا داوس ةَيحاَم
 0 لامك اَنَل بهو .تاَوَلَخْلا ةلزع ىف . ةاجاتملا ةوالح انقذو . كم ا انسنآو

 2 ماعم

 عيمس اي مهلا .ىَلمتلا تارضح ىف ةدوهشي ىلا . ىلا ةّيْسب اَنْ

 0 .لاؤسلا لبق اَنَتَحَتَم امك كنس .ريصتلا معن : ايو ىلومْلا معن يو

 اي كروب انو . تاومسلاو نيضرألا لْهآ ىطُم ايو . تاما رونم اي .لاّتقالا

 شع .اًندعبت آل كنع اًنبَر ٠ .رارنسألا لكل مالا ةلرس ىلع ائعّمجاو . راونألا

 .اًنسرَحَت ل كلدوج نم اًنبَر . اًنرمغا كلضَفب اًنبر .اًندرطت ال كباب ْنَع اَنّبر .اًنفّرش

 لب .انيم كتَرطَح لاَمَج ةجتيو امس ءالَب لك نمو اسلم ذل كريما اب

 . اًنذاَيعَو اَنْدَداَم تنأ . اَنْناَوُم كريغل آل كَل .اًنسدق صقَت لك نَعَو .اَنْلُمَك لامك

 تنأو قا نحتو .َقّلْطُمْلا ْمَرْكْلا كلو ميركلا تنأَ هيل كنم عجرت نأ َكاَمشاَح

 قلق عطانا كُروُنو . تادوجوَمْلا عبابم تنأ بر .ققحملا ىَنْعْلا كبو ىَشلا

 رمغ كدوج لاضفإ ضيفو . تاومسلا تعّئر ةرهابلا | ّ رهاَعْلا كَم ردُقو . تامأزقلا

 | ىلع ءاشلا مماح



 هللا ىلع ءانثلا مماج نم سماخخلا درولا ١4

 تصصخ ةَمِدَقْلا َكتَداَرإَو . تاَئئاَحْلا تنير 5 ةمكحملا كتمكِحَو .تاَقوُلْخَمْلا
5 

 نم حولي كترضح لامج قراَبد . تاَحّفنلاب حاورألل ؟ علل ككرسو . تاغ 3 1

 فطع اهل .تاَمَحْر بوُلُقْلا ىَلَع هنم حوفي كتمحر تاَمَسُن بيطو .تاَحَمَل لوُقعْلل

 ةفآرلاو ةمحرسلاو .ناسحإلاو فّطعلاو دوجلا قَحِبَف .تارَسَمْلاَو تار ربملا فطاوع

 نانحلا ةرطظن كلاس .سدقملا هرم تمْنْلاَ . سدقألا ٍرهاَّشلا فصلا . ناتتمالاو

 نم < ع سدا ناس

 لتي هب نم اي .فوعر اي ها ميحر اي , كنم ةمحَر لضَفلا ةحبقنو .فوطع اي فّطَعْلاَو

 ىلإ كلضفب لسوتُت نحت اه .هتمحَرب الإ هْتْمَحَر ىَطْمُت لَو .ريلتي لإ هلت
 .ميظعلا لضفلا اذ اي كلضتني قيلي اَم "كنان .كلضق نب َديِرمْلا كلأستو .كلصت 1

 ليفك ايو . ىراسكتا رباج 5 . ىرازم دعب راد برَقو , ىراقتفا ةَقاَق 5 بار

 اي .ىئاد ميلظع نم كتافشب تِيَفتشاو .ىئادغأ ٍروُحُن ىف كنق تنقد .ى رارطضا

 . ىقلتخ ةيادب ' كنم . ىئاقش نم ىنامآو ىدوعس دعس اي . ىئافش اي ىذآلم اي ىذاّيع

 تنأ .ىدوبعم اي ىدوُصقم ايا. .ىدوهشم تنأو .ىدوهش كيلو . ىقَح ةَياَغ كيلو
 0 ماس عرج

 هن ألو .لايخب ليختت آل .تنأ ثيَح نم َكَئاَحْبس .تنآ ام ىَلَع تن اَمب آنآ

 .لاَمكْلاو لالَجْلاَو لاَمَجْلا اذ اي كَتاَحِس .لاثمب
 م



 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عماج نم سداسلا درولا

 ىّنْثِم ةحنججأ ىلوأ السر ةكئالمْلا لعاج ضرألاَو تاومَسلا رطاَق هلل دْمَحْلأل

 ستي .ريدق أيش لك ىَلع لاذ ايام قلَحلا ىف هي عابرو ثا

 هم كَ م مام م ماهو سو

 «ميكحلا ٌزيزعلا وهو هدعب نم هَل لسرم الق كسْمي امو اهل كسْمم آلف ةمْحَر نم

 7١١١[. . رطاف]

 ةيوبنلا ثيداحألا

 0 9 هسا ار تن

 .ةييصات ذآ تأ م رش نم ةماتلا 01 و كيجرب وع تى مهللا
 رس رح سس #

 لص رص رس سرس ىلإ مهل

 1 هلإ ذل لوو ل محم ناب نق كابر لة هلا كإ هل 9
2 

 لال لا ل لمص لع ريع

 ةوق كلو لوح آل .ريدق ءيش لك ىلع وهو دمَحْلا هلو كْلمْلا ل هَل كيرش ال هدَحَو

 هي . نسحملا ءاَنَكلا هلو لضَمْل لَو ةمعتلا هَل هاي لإ دبع الو هللا لإ هلإآل . هللاب لإ

 ىحلا ناَحِبَس مئاذدلا ٍمئاَقْلا احبس .نورْفاَكْلا 5 ولو نيدلا ل نيصلخُم ١ هللا لإ هلإ

 . ىلاعتو هتاحيس ىّلعألا ىلعلا ناَحْبَس هدمحبو ميظعلا ٠ هللا تاَحبس تومي 0 ىدّلا

 ىف ام ددع هللا ناَحْبسَو .َقلَحم ام لم هللا َناَسْبْسَو .نلتخ ام َدَدَع هللا َناَمّبس
 ويب ىف صاص ع

 لك دع هللا اسس .ءامسسلاَو ضرألا ىف امة ملا ناو .ءاَسلاو ضْرأا

 سا رع عزرا نس وفات ل

 هللا ثناحبسو .هباتك ىصحأ ام َدَدَع هللا تاَحبسَو .ءيش لك لم هللا ناَحِبَسَو .ءىش



 الا ىلع ءاشلا عاج نم سداسلا درولا ١ ع٠

 همحلاو .قلخ ام لم هلل دمَحلاو .قلخخ ام ددَع هلل دمَحْلاَو . هباتك ىَصحَأ ام ءلم

 دمجلاو .ءامسسلاو نضرألا ىف ام لع هلل دمحلاو .ءامسلاو ضرألا ىف ام ددع هلل

 .هباتك ىصخأ ام دع هّلل 'ْنَسْلاَو ٠. يش لك ءلم هلل دْمَحْلاَو .ءيش لك ددع هلل

 فكم ريش هيف اًككرابس 3 اًرسيثك اًدمح هلل دمحلا .هباتك ىصخأ ام لم هلل ٌدمحلاَو

 لهأ لاح نم هللاب ذوعأو لاح لك ىلع هلل محملا .انبر هن هانع نفس كلو عر ذو

 ىداه الو . تضبق امل عسا الو . تطسب امل ضباق 0 56 دمحلا كَل مهّللا . راثلا

 . تيلدعأ امل عنام الو .اتعتم امل ىطعم ةلوا .اتيداه نمل لضم هلو .تللضأ : نمل

 ملذع .دمحلا كلف اتي تيدهف كرون مت .تَبرَق امل دعابم 33 . تدعاب امل برقم 3

 مركأ كهجو انبر .دمحلا كلف تيطعأف كدي ْتْلََب .ُدْمَحْلا كلَ تْوُفَعَف كمل

 ىيصعتو ركشتف انير عاطت اهوئمأو ةيطعلا لضُفأ كتيطعو اجلا مظظعأ كماجو هوجولا

 الو ةبونلا لبقتو بنذلا رفْغَتَو ميفسلا ىفشَتو رغلا فشكتو رطضُمْلا بيجتو رفْثَتَف

 فرش لك ىلع فرشلا كل مُهّللا .لئاق لوق كتحدم ْمْلِبي الو دَحأ كئالاب ىِرَجَي

 ىلع ىناودو ىتأبح ةّلقو ىتوق فعض وكشأ كيل مُهّللا .لاح ّلُك ىَلَع ُدْمَحْلا كلو

 بيرق ىلإ وأ ىنمهجتي ردع ىلإ ىنلكت نأ نم ىب محرأ ْتْنَأ نيمحارلا مح اي سلا

 روثب ٌدوعا ىل عسوآ كتيفاع نأ ربغ ىلابأ الف ىلع اطاس ْنْكَت مل نإ ىرْمأ هك

 كّبضغ ىب لزني نأ ةرخالاو ا رمأ هيَلَع حّلصو تاَمْلُلظلا ُهَل تَقرشأ ىنْلا كهجو

 اي مهللا .كب الإ ةوق الو لوح الو ىضرَت ىَتَح ىَيعْلا َكَلَو كُّطََس ىَلَع لحي وأ

 ال م ثايغ اي هل رمخذ ال نم رخخذ اي هل اللمس ال نم دنس اي هل دامع ألن م دامع

 " نوع اي .ءاجرلا ميظع اي .ءالبلا فشاك اي رواجتلا َنَسَح اي رمل ميرك اي هل تاي

 . ما# . ما ىلإ

 اي معلم اي .لمجمم اي ٍر نسحم . ىكلهلا ىجنم أي . ىَقرَغْلا َكقنَم اي . ءاقنلا

 سمشلا عاعشو ِرمَقْلا ءوضو راهتلا روثو ليللا داوس كت جس ىذا تنأ .لصقُم

 دنع ىتءاع اي بر اً براي براي كل كيرش ل هلأ اَي رَجشلا افيفحو ءاملا ىودو



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم سداسلا درولا
 ١*١

 ىَلِإ ىنلكت آل ىئابآ هلإو ىهلِإ اي . ىتمعن ىلو ايو .ىتدش دنع ىبحاص ايو .ىتبرك 0 8. 4-3 رس 5 2 52 سام 0 0 يع سرس 928 م 5 مرج 0
 موُي انْهيَع ىل ْلَعْجاَ ىِرْبَق ىف ىّتسنآو ٍريَخْلا نم َدعاَبتأَو لا نم ْبرَقأَف ىسفت يس يس يع

 ىبت تنل دبع اأو تو تأ تن الإ: هديل كاملا سنا مهلا .ذل وُئسَم ةَماَيقْلا
 نّسحأل ىندهاو ْتْنَأ الإ بوُندلا ٌرفْحَي ل ُهّنِإ ىِيِوُنُذ ىل رفْغاَف ىبتذب تفقرتعاو

 2 تنال ا ل دراما تس للم دوما م لإ يش ىدهي ال قالخألا
 2 ركع 1

 ين كيلو كل نأ < دايلإ مل رشلاو كيدي ىف هلك 0 كيدعسو كب

 كب ل هللا ياللا ىلع فاس لست مَع قا بر كبر ناخب

 هنع هللا ىضر ىركبلا نسحلا ىبأ ىديس ءانث

 الإ سوُدُق ال هللا ذل الإ كَم هل هللا ذل ميحَر ل هللا الإ َنْمْحَرر دل هلا الإ دلإ ل

 هللا الإ َراّبَج هل هللا لإ ريع ال هلا لإ نهم ال هلا الإ نيو أل شا لإ مقاس ال اا
 م
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 م 06 يسد لس لع ل

 كي للا لإ ٌراََغ " هللا الإ روصم ل هللا الإ ئىراَب آل هللا الإ قلاتخ ال هللا لإ ربكم ال
 7 رب 8

 هللا لإ ميلَع آل هلل هللا ّذلإ حا ذل هلا لإ قار آل هللا ٌباَّهَو ذل هللا 5 رايق

1 
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 هل هللا ذل رعُم آل هلل لإ فار آل هللا الإ ضفاَحن هل هللا لإ ساب أل هللا الإ ضاق

 كل هللا الإ َلَدَع هل هللا ذلإ | ميكح آل هللا لإ ريمي آل هلا الإ عيمسس ذل هللا الإ لذ
ِ 00 

 هللا دل درت أل هلل ميظع ذل هللا الإ ميلَح ذل هللا ةلإ ريبخ ال هللا الإ فيطل

 هل هللا الإ تيِقُم .آل هللا الإ طيح ل هللا ذل ريك آل هللا ّذلإ ىلع ذل هللا الإ روُكش

 هل هللا الإ بيج بيج ل هلا لإ بير ال لا لإ مير ال فلا الإ ليلج أل للا الإ بيسح
 2 و 23

 هللا الإ تعب ذل هللا لإ دِيجَم آل هللا 5 دودو هللا الإ ميكَح آل ثلا الإ عساو



 هللا ىلع ءانعلا مماج نع سداسلا درولا ١4 ا

 ىلو ل هللا الإ َنيَِم هل هللا لإ ( ىِرَق ال هللا ذلإ ليكو آل “ هللا الإ ىَح آل هللا الإ ديهش

 ىيِحُم ل هللا الإ ٌديِعس ل اش ذلإ ئدُس ال لال م هل هللا لإ َديِمَح آل هللا لإ
 م

 الإ دجام ال هللا لإ دجاو ذل هللا لإ ْموُيق هل هلل لإ ىَح ل هلا در ينال فأل

 ل هللا لإ داق ال هلا لإ دسم ل هللا لإ هرقل هل لإ دسك ل هلا الإ دحر ذل ل

 َرهاظ آل هللا الإ رحخآ هل هللا الإ لآ آل هللا الإ َرْ ردخوم هل هلا لإ مق ذل هللا الإ ردَتَقم
 لص سرا نم

 لإ باوت هل ثلا ّذلإ كب هل هلا ذلإ ىَلاَمَتُس هل هللا ذلإ ىلاو كل دش هللا الإ َنطاَي هل هلا لإ

 اذ هل هللا الإ كلُمْلا كلام هل هللا الإ فوُبَر ذل هلا الإ رفع هل للا لإ َمَقَتنم ال هللا

 الإ ىنْمُم ذل ا 5 ىَنَغ ذل هلا لإ ٌعماَج كل هللا لإ طقم دل هللا ّذلإ ماركا لدلَجْلا

 آل هللا الإ ىداَم آل هللا الإ َروُث ل هللا الإ مفاَن هل هلا ذلإ راض كل هللا ذلإ منام آل هلل

 ىهَلإ هللا 5 روبص آل ثلا لإ دير أل 7 5 راو 27 5 ّىَفاَب ل ثلا 5 ّعِيَدَب

 ف بوطارم الو لوفي ص ملف مو كرك مو كقنصَو نع 'تارابيلا تل

 مدآو كفلطلب اًنصخخ . ةّيلعْلا كتاقا رشإو ةيهَبْا كَقراَعَمو . ةينسلا كتاريخ َكْناسَتَف
 لص سمح رم سا رار

 انقو ةَنسَح ةرخآلا ىف ةَنسَح ايندلا ىف انآ اير . اتساوحو اَنبوُلُقِب كّزع دوهش

 لامك لكو اهب تدرقلاو كل تقَتََت دْجَس ةفص لك ىهلإ .. ١ :ةرقبلا] «(راّتلا باَذَع

ًّ 

 ىف ىقبت ًالأو . كَل ىندرفت ذأ ديرو كلى الأ فدي كلاسك كل رم

 كْلُمْلا دارفإب طاحأ نم اي .تألامكلا عماج اي . كل ىهو لإ رْمصآ ةلو ٌهَرَذ
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 .ميححر اي نمحر اي هلأ اَي .ىالومو ىدّيَسَو ىِهْلِإ 5 . تاداهشلاو بيَقْلاو توُكَلَمْلاَو

 .دمصلا درفْلا .دّحألا دحاولا تنأ .تاقالتخالا نع اهتم اَي . تاّفصلا لماك اي

 ىنأ .دحأ اًرْمُْك هَل نكي مَلَو .دّلوُب ملو دلي مل ىذا . دّلولاَو ةّبحاصلا نع ٌهيتمْلا

 وهو ثداوحلا ةهيشُت وأ . اهيشنم وهو .راَئآلا ُهفَحْلَت وأ .اهيدْبم مو .رايغألا هيواَسُت

 شرعا بر اوه لإ هلإ ذل وه اَمَك وهف .هَلاَمُك هعّقديو .هلالج كلذ ىَبَأَي .اهيتفم
 هاما

 ىدل ترهطظأو ىَتترهظأ .كيلَع تلوعو ىَنتِمْلَعَو .كيلإ تبسنو ىتتقلَم ٠ . ميظعلا



 ١ هللا ىلع ءانثلا عماج نم سداسلا درولا

 ا «# ا ساس مر م 8# هام يس يس © يع 00 هدا ء كا

 0 ول الإ مث له كالول ان نمف ا

 رم ل ما «# لنا رم ساب هر نب لع *« رع يع يع فر مر يدا

 م اَي قح اَير رب اي نأ لإ هل دل كتاَذ كاردإو كهيِزنَت كاَرذإ ْنَع كَتاَحبسَو كؤامسأ 0 ص يلع يع يع هزل اسال

 لصاص نس
 ىش لك ىَلَع تنأو رخآلاو هكا نطاَبْلاَو رهاَظشلا تنآو كنم ُدِمَحْلا كلو , نييم

 535 ُرِيِبَكْلا ىلَعْلا تنأ ةالوسو انس يش لك هلو اهل كنس ٠ ريدك

 امو . ىلمأ امو ىلؤس امو . ىللذو ىحالصب ىدوجو امو .ىلمع امو ىمّلع مو

 ىبسحب ةَلوصوملا ةلصاولا ةبوحصملا ٌةَبِجاَحْلا رهاَظَمْلا هذه امو . ىلُْب امو ىدوج
 8 سام ارق ما را

 ذ .ديجملا ميركلا .ديمحلا ىلولا .ُديممْلا ّئدبملا تن .كلاَذل ىدوهشو . كللع
 سولو عاش سا سه ع لم م سا مج © ل سا سلا مالم نت 7 2 5

 ىف اهلك تدجوأقف .ةمدَقْلا كيلاعَمب ناوكألا تروت .ةرفاوتملا وسلا . ةرهاظظلا ءالآلا
 ماع م

 رون مث ٠ . ةيِهْبلا َدْجَس ارو يلا َكتاَفصَو . ةيلعلا كتاَيَآ . ةميدتسم كتمدخ

 تكسو .تْئَهَتَو ترمآ .ديمَح اي لو اي كب كَل .كرأ رس دهام ىف .ةلراول
 هيف اكَلَف ترّمأ اًمهَمَو .مالسسو ميلك تيتمق امهم امه دْنَْلا "كالت .تيضقو

 »يس رع ١ ريع # يمارس

 تفرع اَمَك اًنروصقب اًنفرتعاو كلع اًنْزِجَع . .ماّمَتلا دَهْشَم هيفق تهت اًمُهَمَو ٠ . ماكحأ
 لك بر -

 راي . ناوكألا تكس ا .ىحآللا ْفْنأ مْغَرَو دحاَولا ّتْنَأ .ىحاَمْلا تِبْنَمْلا تنآ

 هلإ ل ' تصف نم كلغ يمت ."تيندأ نم كَل ناد . نايَد اي دححأ اي دحاو اي .ناّمر

 ليك ُدرُجْرَمْل .نيدماحْلا دمَح لبق دماَحلا تن . َنيِمَلاَعْلا بر كئاحيس : تنآ لإ

 57 .مئاقلا مويقْلا تنأ .نيمّلاعلا هلإ اي ؛ نام اي ناَتَح اي .نيِرعآلاَو نول دبر

 فيك مآ .لوثخالا ىف ُهَل د نم بجحي فيك .مرالم ثا كباب .مئاَحْلا ريق

 .ةلاوس امم لاول جروحي نأ .كالع اًشاَح .لوصرلا هيل فر ْنَم كاوس لآْسَي

 ىلوملاو . ليكولا قَحْلا تن .لاقو لاحو . . لاَقَمَو ٍماَقَم ّلُك ىف .لآلجلا اذ اي تيَلاَعَت

 َوُهَو الإ ءيش آل .ليكرلا منو ىِنَح اتنأ .ليمجلاب ليمجلا َرِهْظُم ا .ليلجلا

 .رثآملا دوهشل .رئاصلا ٌروُن ا .كيَلَع كب لدتسُم . كيَلِإ كب رقتفم .كيلإ لوكوم



 هللا ىلع ءانثلا مماج نم سداسلا درولا +1١4

 م اس ممل ”"0* مام 3 ري هد ع هس 2. ملا جس ها, درعا » يان

 نم هينؤي هللا لضف كلذ .هاجأن سسع مءوسلا فراصو . هاعد نمع رغلا فشاك ايو

 م ىىارصا س

 . ميظنعْلا لضَمْلا وذ هللاو ءاشب

 ىركبلا دمحم ىديس ءانث

 وكلا التناد .ةكاتافصو كئامسأ رس كَراَبتو .كتاَذ سْدُق لت ىَهَلِإ

 لد 0 تصصخلاو . كدابع فاو ةلدألب م كالت ضب |( معو 5

 مع كيف اوباغف كئاّيلوأ نطاوبل نطاببلا كمساي َترَظَتَو .كداّبع نم ةرْيخْلا ركعلا
 لع يس رج

 سبيالمو .كننأ للحو .كسدُق ليبارسب ؛ رهاذلا كمسا نم نيس اورهظو هاوس

 اهَدْنَع رحت ىتلا ةمظعلاو .ةكفسسملا ةمماَجْل ةّيدحالاو :ةقلْطُمْلا د وهلا كت .تاك 7

 كنا دعأو كئاّينصا نيب تَلعَج ىتلا ةلذاَجْلاَو . اذه ضرألا لابجو تاومسلا تاهج

 ب للام اي دودو اي لطساي اي .ادسو اًباجح ةكاتيم وي ناهربو كتيِرهاَق ناطْلُسس نم

 5-5 ا 5 موا# 5 ما 5 3 ل ين # ها ملا سا ماع عر

 3 اي .ةفلا احنا ُريِرَع اي ثلا تن ٌريِزَع اي هللا تن ٌريِزَع ية

 كيبل .ماركإلاو لالجنلا اذ اي .مسيظع اي ىلع اي .مويق اي يح .ميحر أَ ! نمحر
 0س

 نيب نيبدأت هب ؛ نوكت ام تابكلا نم م اًنقرَرأو .كِيلع كب اَنَلَد .ىالؤم ىالؤوم . كيبل

 كبرقب َنيِمْبمَمْلا .كتمحر بانج نيلخادلا . اكاتيص وصخ لهأ ٠ نم اًنلعجاو . كيدي

 نم اًنمَلَسو .تاّنيسلاو بوُندلا نا م اًنرهُطو .تاقألاو ِبوُيَعْلا نم انسّدقو .كتيؤَرَو

 انقزراو . ربكألا عْرَمْلا موي اًننأو .ميلس بقي هللا ىَنأ نسم اَنَلَعْجاَو .ٍميِمَذ فصو لك

 رمت ىتح .ناش لك ىف كب ةرعْلاو كَل ةلذلاب انْقَمَحَو . رقؤألا ليلا ْديَرَم كبو كْنم

 تارطتخو سفنألا تاوهش عابتاب انَلْذُت الو .نافرعُلاو ديحوتلا لما نيب كترعب

 . ءاساعلا 90 رداق قى لهجو 8 نيكاسملا لاح فيكَف .٠ ءاينشألا رسفا هيلإ | ل اب . نالدشلا



 5١ه هللا ىلع ءانثلا عماج نم سداسلا درولا

 هاما عي سس ىلا ©#يس هل رس رق 2 مه د ميرور ها يملك ما لل ب

 الو .هليفك تنأ نم عيضي الو .هليكو تْنَأ نم لذي ال .َنيِرَصَقُمْلا ةلَهجلاب فيكَ

 ساس رخارسا مارا « 0 ًّ يامع م ن ماما م 3-4

 هريداقم ةعرس نم اي .«ركاذ كفطُلي تنأ نم ىسني لَو و ٠ ةرصات تنأ نم ابسيخُي

 اي .ءآلب لك ىف هنم سأَيلا نمو .ءاطع ىلإ نوُكسلا نم اعنم اتم .رييادَت نوثش فالتخاو

 اًدوج ىِواَسْمْلاَو تاّروعْلا رتسو .اناسحإو الضَق هدابع نم ماش نم نساحم رهظأ نم
 يمرص | يع

 نإ .ةلريدقتل اًموط كيرف وسلب ٌةرَمَلا سْفَّنلا كَ انإ .اًناَرمغَو اومعو

 . ىرقْشب عليل تلو .كريبدتو كتمكَحَو كتداَرإبف ٌةنئَمْطمْلا ةيضرملا َكَتَعاَطَأ
 لس يعل ريب هش

 .لاَح كِيَلَع ىَفْحَي امو . ىرضو ىفعض كيل تروكشو . "لاحم كيرلا وص

 ."كبارتقا وُث اهفشي َكْنع اَندْنُب ُهمْلُظ نككو .ئاياَب نع اًندعبأ امو انم َكَبَرَقأ امو

 كَلهَج امو .فرع نم وق ايف ءيتش لك ىف كدابعل َتفَرَعَت كّنأ ”ارطالاو ٌراَكَدلا تلد
 هم

0 

 ديم ىف انْيَمَمْطأ كمذح ٌةرثك .: .افصوو لد هتاذب هتاذل ىلا تنآ تنك تْيَح يش
 لع لس رع

 ا ٠ م

 نإ ثْيَح نم كتعاط ىَلَع اَنْ .كلدع ةوطَسس نم ان انتقوحخ كتمقن ةوقو .كلضُق

 دامو كرد نع انعم ترصق قل ارقلا كلل هس , نس اجد ا

 سا نر . لغم نع هسا # ل و ص 02220

 يم سا 8 5 لم 0 ل لم وفرع 3 يما 4 2 َ
2 7 . 000 8 4 - 

 رفا ىلع ان .ةرط إف قسم بيش بح تا سرع اني "٠ . بيصت

 - لس رص *# نع

 امي كملع طاحأو .نّلعلاو رثسلا كلدنع ىوتسا .رتاس يش َكْنَع اَتلاوخا ٌلْكَو اَلاَمفاَ
 رص ر# سا را

 الو ةلريش هل ل ' .انوألاو وهلا وه انو كلا ره اني ,نلب انو قركلا ىف ري

 ل ري 57 حلاو ءافطصالا لذ دهاَشَم ىف كَل ةّيدوُبُعْلا قدصب نقار
 سا م

ايف وقو 0 دام ىف لما . انراّيتحخا نع كرايتمخاَو .اًنريبدت , نع
 .ياجد ك

 اي كمْحي اب

 ع 2 6 . ميحر اي راي هلأ اَي . اًندامتعا َكيَلَعو . اًنءاجتلا كيلو

 1 9 يس رع يع لقا اس ع ل 15

 كيل 0 كي انآ كال ثيل .مارقإلاد ؛ لالَجملا اذ اَي .ميِلظَع
 ان

 ريصتلا معَ . ىتلكت كاوس نم ىَلإف لكتأ كيلعو .ىنرصناق رصتقسأ كترعبو



 يي من سا ع

 تنآو مرحأ الو .ىيوغرم كلضَف ىفو بيخأ آل .تنا الإ ةلإ ذل .تنأ ليكولاو

 يم عا نس

 ىرمأ ' تضر و . امي رك اًداوج كتدجوف .كيَلِإ ىتجاحم تعفر .ىبولطمو ىلوُمأَم

 .ىبر تناهو كدبع انه .اًميحر اًموءر ارب ىب تنكف . اًميللَع اطيح لرت ملو .كيلع

 انْنْيِب لوحي الو .نهْرأ آلو ءامس كنع اًنبجحي آل . ىبْسَح تْناَمَو ةلرصْتَتسُم اَنآَه

 .كلذ دعب ىندعبت الق .ىتأشن لبق كبوسنم اَّنأ "ضرع لَو ٌلوُط كمذع نيبو كني
 هيلا لرب م مالم

 كلثم لع الو ىضرتا .كلاسصلا فرشأ نع ىندرطت لَ ٠ ىترطف لبق كيلَع بوصحمو

 كب هر ثار »د س ءلرب

 0 5 واع هل كار ف

 ملا جلت ال 0 هرون ؛ ةحذأ اك كارلا راحو .”يَحَو تيم لك كرد رسسأو

 ى علا ل

 نم ربصخو , الب كاوس ىضر نم باح . هسمش كتمكح ءامسس روث نم تقرشأ اًداَوُف

 نم كل م مك . "كباتجب لإ ةرطصن الو .كب الإ ةرُق الو لوح ذل .ةلاوحتم كنع نَظ

 - تلا ”رقلم نم كل مك .اًقلمَتَم كيدي نيب ماَقَف .كتسناوُم ةوالح هَتقَذَأ ىلو

 .هتاذ رع قدارس ىف بجتحا نم اي .ىقتلاو لابقإلاو لوبقلاو لالجلاو ةمهْلا سالم
 2 ًءاَنش ام ٌدَّمأَف . هتانفصو ٠ هئامسا سي ىَلَجَتو .راصبألا كود وهو راصيألا 0

 يا مس

 هلا افشاك اب بوركت ا يع رشم اي الا يلا اري

 8 و لم رج نم َ 322

 نم اون ىجنو .بوقعي هيبلو هيفص نيع افسويب رْهأ نم اَيو .ابويأ نع ىولبلاو

 ةربابجلا رش نم ىسوم مّلَسَو . تاّملُظْلا نم َسْنوُيَو . قرحلا ( نم مهاربإب . قّرَعْلا

 حابشألا لبق حاورألا ظفحو . ةئجْلاَو سنإلا نوطايش نم هل هل ادَّمَحُم ٌداَعآَو .ةاَنعْلا

 دوجولا اذه ىلإ اًهادبأو . همكحيب ًمرَرصَو . ةّنجأ نوُلعَبْلا ىف تراص 7 دعبو

 هيلع نإ من . لأ هيَلَع نا ام ىلإ اَمَداَعأ نأ ىلإ .ًالَجآَو اًقرر اه َرَّدَكَو .هتردقب

 ميظلا كناطْلَس ىَلِإ .اًردَقَو ٌةْياغَو ادم ءيَش لكل ّلَحَج نم اي .ىرحألا ةانعتلا

 ىفْخُي آل ام . كيلإ وكشأ انأه . ىجترأ ميلا كناّسحإو مساولا كوقعلو . ىجَتلأ



 ١ عاب هللا ىلع ءانثلا عماج نم سداسلا درولا

 نويزملا مط ند ف ترض بئاحس هلع كتيمولا رولي فشكأ .كيلع

 يدق د ل ورق "امتي كمل باسو ىلإ ةاصْمْلا قَباَسَت يح كمر

 نشا ُردَّتْكَم اي . . نيَحو تو لك ىف ىئادغأ : دونجا و راَهَق اي . ىدمّتمُم كيل

 يلو ديمح اي ىلو ّي كتيآلوب ىنلَعَجاَو .نيتَمْلا ٍرهاَقْلا كمساب ىداسح ىلع كَتْطَو
 ا م م

 ةمحو يمحو رة يا الي انصب( ىو شل المار .ةومحم

 مه ل سلع م مم 20001100 ب سال م لع واس
 و اي . ميحلر اي اي هللأ اَي يح هلا ابنا نر ٠ ىبر

 ٌرِهاظلا عيرسلا 0 2 و هللا ماركإلاو لآلَجلا اَذ اي .ميظَع

 ةوعد كوعدأ .بوهرملاو بوُلُطَمْلا كنمو .بوُغَرَمْلا كيف كَئاَحِبس . ميِركْلا رصاَّتلا

 لَو هيَ همس لَو .ةاويم هلو هريس فَ آل ىلا قسلا تنا .بويأ كّيفصو كي

 سا #يسا #2

 قىلخلا تقلخخ . ناشلا ةعفرو 200 كْلُمْلاَو . ُناَطْلُسلاَو ُةَمَلعَمْلا كَل .هالولا يش

 تلقت ةكتو تئش امي ْمُهَتدَدَمَر .مهقررو مهقلخت ىف كَل ةجاح ريغ نم كنم ةمحر

 ”بوثذلا ترفغو .اًملعو ةّمحر ميش لتس دمَحلا كَل .مهقزرو مولجأب

 لس لع ع

 ك را هعدأ كح «ياعا لل رتل 6 ٠

 ليفارسإو ليئاكيمر ليربج بر مهللا ٠ و ةفأرو كنم اَناَنَح بويعلا ترتثسو

 ذو نك جاو( كا كتل نم اق به َنيِمَمجآ ملعر هل 5 دمحم برو

 اي
 م 2
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 ب هللأ اي اًنبزح رصْناَو اًنَفعَض محراو اًنرَقَف

 .ماركإلاو لدلجلا د اي ميظع



 هللا ىلع ءانثلا عماج نس سداسلا درولا ١م

 ىركبيلا نيدباعلا نيز تانث

 . تاريخلا لدسابو . تايركلا فشاك . كيجم ىفو دوج . ديدح ىلو كن كن ! هلل

 نعيم للا

 دقو .قدصلا هكدعوو .قَحْلا لوف . تاَومسلاَو نيضرألا ' برو . تاوعدلا ابيجمو

 .َنيِملاَّظظلا نم تنك ىلإ كتاَحِبَس تن لإ هلال .نينمؤملا كلدابع ةاَجتلاب تدعو
 مع يع

 معا رم 8

 لو . ىدتمأ كبو لضأ ذل ىوُتلاَو بحلا قلاق اي . نيمكاعلا بر اي 2009 كلدعو

 ئح لك لبق ىح 87 .دويعم اي كلم اي ود اي طبساَب 3 . ىدتفأ ٌكناَطْلسبَو ىرغأ

 مَْي كلام اي هئاقبو هلم 3 ميد ىف ىح أل نيح ىح ايو ىح َِك دعب ىح ايو

 تن لإ هلإ ا اًاحاو اهل ٠ يش لك هلو انهلإ ب . نيعتسُت كايإو كيعَت كايإ . نيدلا

 رمخألا لوألا وه نن هاي .كتابهو كرارسأو كراونأب نوكلا ًالَتماَق .كنتاذ ف ىَلاَعَت

 لاعشلا ديهشلا برلا ملاعلا طيحملا ٌرْيَدَمْلاَو ردقملا رحْومْلا مدقملا مالا نطاَبْلا

 اي .ديعم اي ةدبم اي . ديجّمْلا شْرَعْلا اه اَ .دودو اي روصملا راَْلا قلاَخْلا قالا

 ىتلا 208 كلامو كشرع َتاَكَرأ ذم ىذْلا كهجو روتي كلأسأ .ديري امل ًالاعَف
ًّ 

 اب تنأ الإ هلإ ذل يي ا شب ىلا ديت ادئأخ ميج ىلع اب از

 اذ اي .ميظع اي ىلَع اي . .مويق اي اي .ميحر اي نمحر اَي هلأ اَي اي .ىنثغأ ثيم

 .دايلو لك نوم ايد ريق لك ااَج ا ١ . عونصم لك عناص اي .ماركإلاو لالجلا
- 
 0 ب

 0 . بئاَغ ريغ اًرضاَح ايو .ديعُب دع انيق ايد .جديط لك باص اي

 نا 9

 برو ىبر تنأ .توملا ا اًمحل ماس ١ ىساك ايو . توصلا مس ايو .تأوُقْلا
 صاج ِء 5 ع #رمج اىب ##  ا » ا 2 م رهاب ّ 2 0 للا # َ م

 باّتكلا مأ ىف اًيقش ىنتبتك تنك نإ .باقرلا قتعمو .باحسلا رْيسمو .بابرألا



 ١4 هللا ىلع ءانثلا معماج نم سداسلا درولا

 مأ هدنعو تيثيو ءاشي ام هللا وحمي تبنت تيقثو ءاَشَت ام وحمت كنف اديس ىنبتكاو ىنحماف هو ريلم ني ساس سا خب رولا م

 نطاببلا ريدا مولا .رخآلا لوألا م دل . رهاَقلا ىِرَقْلا حلا كن مهل . باتكلا

 طيحملا فيطُللا نميهملا .رئارسلا نكت مب ميلعلا ( سودقْلا موبسلا .رماظلا
 . ضرألا طسابو ءاّمّسلا عفارو .برألا َعُلبَمو ٠ برا [ جرفم اي . رئامضلا ٍتاَنوئُكَمب

 . كراج ديال قل ٌدرْفْلا دمصلا دحألا ميدل رولا تن . ضرعلاو لولا كلامو

 كنيس ٠ .ىرَف كهاَج 0 . ةيئاذلا ةرعْلا كَل . ةلراوج عّيضي لَو
 ٌرعْلاَو .ىقاَبلا تباَتلا كّلَمْلا كن .تْيَداَع ْنَّم ىقشلاو .تْيَلاَو ْنَم ىلولاو ٠ .ىوس

 ."كتيهوُنأ ةمظعو ."كتيبوبر ةطاحإو ."كتيِرْتو واوو ."كتيوه اهب . ىقاولا مكادلا

 مولا قر امي طاأ ىلا كيلو . توُنلا نطاب ىف َسْنوُي هب اتنَعأ ىذللا كاتوُغَ

 كاناتح رت لدسأو .كتيامح "قدارس برضا .تومهبلا ءارو امو مرُخَشلا تحت امو
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 نم ءيش ىف : هل'ليوعت لَو . كيلإ لإ كتم كنم ُهَل أجْلَم ال ىذْلا كدبع لوح . كتيانعو

 ةاع

10 

 ةلمج ف ىنفكاو . ماقم لك ىف ىئادعأ ل كّتاَلمَو ٠ ددشاو . كيلع لإ ءايشألا

 كلضَفِيو .تيدتها كروب مهللا .ماركإلاو لالجلا اَذ اي كهجو لآلجي ىداسح
25 

 را هر لع ىلا ا رئاس ورا هسا ظلمه سا و هما ف يع م ماارمه نا رع ساه 5 0000 هر هَ

 هكردت الو . هؤالج كروثو بلق أدصي ال .تيسمأو تحيبصأ كتمعنبو . تينغتسا

 5 3 .٠ يل لج اص يمس يس يس لص لصرس لص لس 00

 كدهشأ . رمأو العو . . رثسو فشكو .رهبف رهظ نم اَي .مؤأود َكدوهشَو رايغألا ماقسأ

 تاكو كشرع َةَلَمَحَو كلسرو كَتَكَنالَم دهشأر .َنيِمَلاَعلا هلِإ اي اديهش كب ىفكو
 ن0 5

 هللا تنأ كنأ دهشأ ىلأ .نيعمجأ قَئالَخْلا نم تأَرذ ام لَك نم . نيضرألاو كتاومس

 ثيعتو . فيعضلا محرتو .ريقفلا ىنْعُنَو . ريسَكلا ربجت كل كيرش ل كدحو

 صاه سا كا هل هرصرص رتل ىلا ل هند او ع م# لس

 نيب للذت نم زعتو .كيَلَع راجي الو ريجُتو . عطقتو لصتو . . عقرتو عضتو ٠ .فيهّللا

 0000 0 مرو سا 7 م 0100

 هيلع ملسو لصق مهلا .كليلتو كبيَحَو كلوُسَرَو دب اًدسحعم اندّيس نأو .ّكي كيدي

 م ررلمص يس رس رت

 امع ةزعلا بر كير ثاحبس .ماخفلا , هثاروو ٠ . ماظعلا ٠ هبحصأو . ماركلا هلا ىلعو

 ىلإ نمو بثإ مهْللا .َنيِمَلاَعْلا بر ل دْمَحْلاَو .نيلَسَرَمْلا ىلع مالتسو .نرفصي



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم سداسلا درولا ١ت +

 نم كدْبع .ةيرط دوجوْلا ىلإ مَدَمْلا نم ىل ْرَهظن مكو .ةّيناثآ ل نكت مل دس
 اَذإ هلك ريخلا كِيلع ىننأو كركشأ .كؤامسأو كتافص ثيح نمو تنأ ثيح

 كيأإو . هؤادتبا كنم ىنم ءْرْج لك ٠ كواَمْعَتَو كؤالآ ُهدَمَغ ادع ىنتيضرو ىَتدَجْ

 لو . كتاق وُلَخَس 5 ءيشل مايق آل . هراقتفا كفّطْتلَو . هرارطضا َكتمحرلو . هؤاهتنا
 مالم نسا » قاع راعاو

 هتقفو نم ديعسملا لك ديعسلا .ةلدوجوو كتيمويقب الإ كتاَعوُنِصُم نم دوُجْوَمل َدوُجُو

 ةداعسلاب , موقق َكرَدَقَو َكواَضَق قبس . كدوهش راونأو َكناَلَجَم < سئارع ءالجتسال

 ىلإ اَمَسلا بتاَرم ىف كب ىقَمَحَف ءاَدََّسلا رم ىتتبَتَك تنك نإ .اًهًشلاب َنيرخآلو

 مث كلل نب كب ذاَيِْلا مث كلذ نم كب ًذاَيعْلاو ىرتخألا تناك ْنَِ . ىقترم ىلعأ

 نإ .ىّقْملاَر ةَداَمَسلا لهآ ناويد ىف ىننبثآو فنصولا ادم ْحْماَف كلذ نم كب ُداّيعْلا
 نع دفنا | نإو .هناطلسو هكلاَم تنأ باب لكَ . ابهذأ باب أ ىَلِإَ . كباب نع رع

 تمطالَت .هنأش لجو مواَنَك 07 ىذا هللا تنآو بطن بانج ىأ ىلإ . كباتج
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 .كئردق عولصت دل يروج امو ىدوجو يس ىلخ تقف كيس راي اونا

 نه تاتا لَمْ يح لع ىف شرة ولع دري ىف .نيحلمْا

 7 8 ل 9 مع مم 8

 تملا كمْسابَو ا 9 آر هي تسأل كس هَل ٠ مارا جلا اذ اَي اي صرألاو

 ترآ ْنَم هب تْيِتَطْنما ىذا .ىمحألا كدجمبَو َتبَجَأ لإ هب تيعُد ام ىَذَْلا

 هَل لوسرو .تأيئتسا هل ىبت لكو .ترتخا دق كداّبع لك ىَلَع ىَدْلا َكدّمَحُمِبَ

 اهتمظعو مهل لا قحبو .تلرنأ كلسر ىَلَع ميِدقلا كملع نم ىحو لكو .تلَسَرأ

 ةمحر ءيش لك عسو نم اي .َكيبَلَع ةكتيبوبرو كتيدَحأَو : كتيره لآلجبو . كيد
 ىسسا#» جب م مار

 ُوَمَعْلا .راتسلا مِيلَخْلا ؟ تنأ . ىمجحرو ناس هدوُجو هلمضقب دوُجولا مآ .اًملعو
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 6٠اأ هللا ىلع ءانثلا عماج نم سداسلا درولا

 لم نسل را ريب اتالم رع 2
 نم ايو .هراج عيضي ال نم اي وألا بام يذلا يزخ نم رب . رامَعلا ميِرَخْلا

 نأ . ىنربجاف كرْبَجل رطْضُم اَنأ . ىنمحراق كَمْ رطضمم ان :( .ةراوج كتهي ل

 5 وده ب كنا رمز
 جل .ءاير هاير ءاثوغ .هانوغ . ىنفعسات كدوجل رقتفم 6 ان . ىنرصلا ف ةلرصتل رطضم

 - ّ ماسخم م - وم سهل

 م ََ سا 0 لا 3 لس لمع لم

 5 م ايم ابل ماكس ميشو لتس كلو كب ىقا

 نإ مُهَّللأآ . . ماركإلاو لالَجْلا اَذ اي ضرألاو تاومسلا ّعيدَب اي موُيَق اي ىَح ا .ميحر
 َكْنمَف توجر نإو .ىلوُيسَم َتْناَق تلآَس نإ .كيَلَعَف تلكوت نإو .كيَلإَف ترس

 إد دو دن ب ؛ ري تن .ةلداّبع هي دعست امي ملعأ ان تنأ .ىلومأم كيفو ىئاجر

 ةريح يقرا َنيِذَّلا َكداّبعَ و . مهتدعسأ َنِيِذْلا كداّبع نم مهلا ىنلعَجاَف . كدابع

 هل هّياَنعو مر رن كنم هلمشت ل نم ةحْبص ايو .هياده 2 ردقت مل نم

 م

 د

 ىّنِإ ٠ .تآلاَحلا رئاس ىف كربجَو ةلِرصَت كفْطْلِ ىننغأ . تاتئئاكلا نيدمو .تاومسلا
 . ا

 دوت ةشتب ىلا لع ٠ 2 .نيطو يام نب رك ىلا د كدنع انأ

 رع

 ل0 .كلدب ُدَمَّسلاَو ُروَقْلاَو

 .كباتك ىف كلضَف نم كلاس نآب اَنَتَرَمآ اَمَدْعَب 5 .كلاؤس ىلع رَساَجَتَن مل َكَقَحَو
 ما هانم

 ةعفرو .كناّش ٌوّلَعَو .كاناطْلُس رع ىلإ ةّبسلاب اكلم امو نحت امو نحت : نَمَف الإو

 كمعن ىف اًنتعمطأو .كاَنوُعَدَف . ىنوعدا كلوَقِب كمرك ىلإ اًنتدشرأ دق . كباتج

 . دعولا قداص 5 كدعو : كدعو .كآلوو كءاقو جرت نَْ اهو مكل بجتتسأ كلوقب

 ل 0

 قحلا كلملا كن .دعسو دجم لكب قّقحَت 7 هلم م ءيشب ةتكردأ نم ىذا كْفْطْلب انك ردأ

 .ةوبعملا روكشلا .دودولا افيطّلل . نيِتَمْلا ىَوَْلا دمصلا ُدْرَقْلا دَحألا دحاولا .نيبملا
 ميراج را را سال

 .ءاَمْلظلا فشاكو . ءاَمَحْلا عشقمو ٠ .بوركلا جرفمو ٠ .بويعلا راتسو . بوُنذلا نافع

 َكتيناَمْحَرِب تكلاسأ . .تّبسك امب سفن لك ىَلَع مئاَقْلا .رارسألا رحَبَو .راوثألا ٌروُنَو





 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عماج نم عباسلا درولا

 ديدش بوتلا لباَكَو بدلا ِرفاَغ ميلَعلا ٍزيِزَعلا هللا نم باّتكلا ليِزْنَت محط 7-0 8 5 2 - 1 03 و ب

 تاومّسلا يي دْمَسلا لت [م-١1 :رهاغ] «ريصملا هْيَلإ وه لإ َهلإ د لولا ىذ باقلا
 ا اس ل

 «(ميكحلا ريما َرُمَو ضرألاو تاوّمّسلا ىف ءاَيربكلا هلو يملا بر ضرألا برو

 .[ا/- 1: ةيئاحلا]

 ةيوبنلا ثيداحألا

 07 م ري

 2 وقع نم طخعس نم رب ذوع كنم كب ُذوعأو كنتبوُقُم كتاَفاَعَمِبَو كطَخَسم كاَضرب ُدرعأ ىّنِإ هللا

 مب شت بو ىلخ هلا ماب .تلاذت ىلع اهيا انك لا دلع ه3 سمن

 ريخ هللا مساب ىّبر هسيناطعأ ءيش لك ىَلع هلل مساب ىلاَمو ىلهأو ىدلَو ىَلَع هللا

 هللا مساب ءاد هملما عم ريشي . ىَذْلا هللا مساب ءاَمسلاَو , ضرألا بر هللا مساب ءاّمسألا
 سا اره كد ىسرع يع

 كنمق كقلع ّنِم دحآب نأ من نم ىب حرمك ان ام مهللا .تلكوَت هللا ىَلَعَو ُتْحَنَفا

 ميِلَسلا هللا الإ هل هل .لَذ ىَلَع ركُنلا كالو ْدْسَسْلا كتم كل كيش ل كلدْسَم

 ضنألا ٠ بوو تاوتمسلا بول الإ هل 0 ا شرما بر ؛ هلا لإ هَل ! ل ميلا

 دك هوه ل لولا نس رس اسلام

 انبر مهللا كّلوُسَرَو « هل م
 ا مارست عا ل

 7 يهش ان ءيش لك 22 اثير طن كَل



 هللا ىلع ءانثلا مماج نم عباسلا درولا 6١ه

 ما ماس ىلا مال لسا صم ار ١ شا ل ها رب تا رع | شام < م رب ثترتا سل لا هه جا# 5 2 هاار ها م ساس
 مشع تنللمأ كلو تنَمآ كب مُهّللا .ةوخإ مُهّلُك دابعلا نأ ديهش اّنأ ءيش لك برو

 000 52 لمع م اش يس اس لع يع # ما ر# # لم 2 لص رح يصل نع نم سرج « لما رم

 نيكل امو َىاَدَي هذه ىَلَع كتمعتب ءوبأ ىداؤف كيب نمآو ىبصعو ىرصبو يعمس كل

 نم كرتنو ملخنو كرفكت الو كيلع ىنثنو كرفغتسنو كنيعتسن انإ مهللا . - ىلع 8 ه1 ١ | 1 . 0 ا: ها 5 ٠ث يم ا أ: 3 مالا خا# « ع 0 يربي مم 202 هرم سعال لا يلا # ل مزعل ل ا لل اه تا 0 لأ

 كَباذع ىشخن ُدفَحَتَو ىعست َكييَلِإو دجستو ىلصن كلو دبعت كايإ مهللا كرجفي 7 ماج 3 ماه ١ 57 لاه ماا 05 م ار#ا م0 سرب نصا ى# سل سم يي يم ىلا ل م كارت يك ص للا را »خب هب
 م 57 م 8-5 ما سا »# يلا لعام را كارا 2 . م 000 2 7 يصرع # نس ٍش 6م

 هقلحت ددع هدمحبو هللا ناحييس ,. ٌىحلم رافكلاب دجيلا كباذع نإ كتمحر وج ردو
 ل

0 

 وهى لع يس »# م يس ص 0 يس مع ركل يم رع يع يمس المس هام تي ا 27 2
 ىنإ كئناحعيس . هلمحايو ميظعلا هللا ناحيس . هتاملك دادمو هش رع كنز و كنسقن اضرو

 كتاَحْبس تنآ لإ
5 

 ُهَّلِإ آل .تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ ىل رفغاذ ىسفن تملظ نم رم يما * 9 5 د لنا م صا نع 8 م م يم «هث رضا 0# #خ سر
 هلإ آل .نيرفاَثْلا رْيَمَخ تنأ كن ىل ٌرْفْغاَف ىسفت تملظو اًءوس تلمع بر كدمحبو 7 34 3 ماه » هن سا« م ا ما مس «» سبا ري“ #0 سرع ع سا # يسدد سا « عا
 لا ين رم يل ## ءض اهب مايل 8# صرع يعل يل # # # اص نع ص # يس نس رع عرس هر عا يلا“
 محرأ تنأ كنإ ملهح راف ىسفن تملظَو اءوس تلمع بر كدمحبو كتاحبس تنأ الإ

 . هش .٠ م ل 2 سا # ااه ماس مه يع اس 5 020 سلا هيا صام 5 م ّ
 بتك ىسفت تسيمللو أءومس تلمع بر كدمحتيو كئتاحيبس تنأ الإ هلإ ال نيمحارلا

 بوتأو مويقلا ىحلا وه الإ هل ال ىذلا هللا رفشتسأ .ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ىلع 8, , م مث ها هي ىلا م سارا م مص ا سرا # هاع م 2 م02 6 20 2 7 ا
 ىذلا هلل دَمَْحْلا .نيذدلا موي كلام ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر هّلل دمحلا .هيلإ 1 قا ريمه لاا .َ م 4 سا 2 يم سف 5 أد ري هاربا م هي

 َ 0س ِِ ريماس » 0 احر” ل ما ماس ًّ 0 ساس *» ظ- 2

 ىوس ىذلا هلل دمحلاو قى ريع نم ناش ام ىلم نازو ىروص نسحأو ىقلخ نى وس

 الام تب ل م 1 «ن ريب« نا يمسم مع يس 0 م هام ول لاق ص ل راق م 1,
 نسحأ هاللا كرابتف نيملسملا نعم ىنلعجاو اهّتسحأف ىهجو ةروص روصو هلدعف ىقلخ

 مارت ال ىتلا ةزعلاو ماركإلاو لالجلا اذ ضرأالاو تاومسلا عيدب مهللآا .نيقلاخلا ريياياعاس لأ م 2 م 2 سا م ها 6 2 مم 72 ساس هه ا رع رع سا
 ماك *ب العا سا رم 52 ضبا 8 5 ءاي مص م اسم ساس » رسل رع “نه ساس ا ي*

 هب قلطُت نأو ىرصُب كباتكب ٌرونت نأ كهجو رونو كلالجب نمحر اي هللأ اي كلأسأ
 ع مام ماع ع 2 ًَ ب 2. 7 .ٍِ مم 4 2 ل ا 7 ل . لن 0

 ىتئيعي ال هْنِإف ىبنذ هب لسْمت نأو ىردص هب حرشت نأو ىبلق نع هب جرفت نأو ىنال
 مهللا .مبظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو تنأ الإ هيتؤي الو كريغ قحلا ىلع هااخ تن 0 ا 7 ْ 3 ت4 يع يع # يع ع رس رع # نا ما # ماس مس ار ىلع سا»# ل

 ىذَلا كلضفو هب ىنتيلعبا ىذلا نَسْحْلا كئآلبو ىَلَع ةعباسلا كتمعنب ”كلتاسأآ نإ

 بْيْمْلا كيلعي ْمُهَّللا .كتمحرو كلْْضَفَو كنب ةنجلا ىلخدت نأ ىلع تلضفأ



 اهم هللا ىلع ءانثلا عماج نم عباسلا درولا

 هيض ص سرع منى 5 *ما 7 ساس م ع

 اري َةاَقَوْلا تملع اَذِإ ىَنقَوَتَو ىل ًاريمخ ا
 مارغ# م

 اهظفحاَ يأ نإ محمر اًهَناَمَم كَل اًهاَقَرَت تنأو ىسفت "تقلح نأ مهللا

 بيج مُعْلا فشاك ل جراف مُهّلل .ةيفاَعلا كنس 5 مهلا اَهَل رفغاف ا نإ

 ةمحلرب ىنمحراف ىنمَحَرَت نأ نمير ةرخآلاو ندلا محار نيرطضملا ةوعد

 مرتو ءاثَت نم كلُمْلا ىت ىتؤث كلملا كلام مُهَللآ .ةلآوس نم ةَمَحَر نع اهب ىنسينغُت
 ريق ءايش لك ىلع َكلنإ ريَخْلا َكدَيب ءاَشَت نم لِدتو ءاشَت نم َرمثو ءاَشَت نَّمِم كمل

 . يس # ىلا « شاع مي ماس وشم ساق لذ هال 5-5

 نع اهب يفت ةمَحَر ىنمحرا ُءاََن نم متو ءاَشَن نم امهيطعت ةرخآ كلو اًيندلا نَمْحَر
 ملاع ضرألاو تاّومَسلا رطاق ليفارسإو ليئاكيمو ليربج 3 مهلا .كاوس نم ةمحر
 هب ها 20 3520

 هيف فلتخلا امل ىندها نوُقلَتحَي هيف اوُاَك اميف كدابع نيب مكحَت نأ ةداهشلاو بيغلا

 ملا تاومّسلا 37 مُهَللآ . ميقتسم . ميقّتسم طارص ىلإ ءاَشَت نم ىدهت تن كنذإب ا

 ارش نم اراج ىل 01 2 نيطاّيشلا رو ْتَلَكآ امو / نيضرألا بري تت انو
 وع لس لل ل مسرع نس

 بر "كلش ةلرابتو راج رع ىقطَي اذ وأ مهم حا ىلع طرفي نأ نيعمجأ كقلخ

 .ميحلرلا باوتلا تنآ كن ّىَلَع ْبُثَو ىل رفْغا

 ملا ا عخرب» سلال

 بطلا َدعَي تنأو دلَدجُت فيك ما .دوجوم بّلّطلا لبق تْنَآَو كبلطت فيك ىهلإ

 . بولا ل ولام وقت دلك .نمعلاب اةرثق 3 م تنل .

 اعينغ ل5 .كنالَع ىف كَِْجَت رآ 1 تفاَخَتو . ل لك ا
 و دوم هما

 ىرَت ىتَح .ةراضتلا ءامي اههوجو ولجتو .ةراهّطلاو سدقلا دمنإب اهلحكتف كفطلب



 هللا ىلع مانثلا عماج نم مباسلا درولا ١ك

 كلأست ىهلإ .ريخ اي فيطل اي .مييعْا بلا كئاقل ءاَملت نم ىقَلَتو .ميِركلا كَهَجَو
 دياكم نم انظفحت نأو .اتدعامو اندعاتس َةداَعَسلاَو .اندئاقو اَتْفئاس قيفوتلا لّمجَت نأ

 انل وقع تبجحو .انروهلت رازوألا تلقا دق ىهلإ ."كئايلوأو كاين نأ قحب .كئادعأ

 اي ريبك ا . عيففشلا ىبنلا اذه ةعافشبو .ميس عيسوللا كوفي مهلا اهفشخف . اًنروُن دوهش 0

 رطعو . كئاضر ةوالحب اًنيولق ذاذلو .كمالك ىلحاب انعامسأ طرق ىِهْلِإ . لاعتم

 . بيرق ايا عيمس اي .كئاقلل ةداعتسم اَبَوْلَقَو انحراوج لعجاو . كئانث بيطب اًنمارفأ

 انحابشأ ناكر 3 ةىبهت نأو . ةعفانلا موُلعْلا اًنحاورأ حاولا ىلع شقت نأ ىناَت ىهْلِ

 ىلع كلشضفب اهمتخَت نآو . ةدابعلا راونأب اًمايأ تاحفص نيت نأو .ةعفارلا لامعألا

 انالؤوم اي انْلعَجاَو .نيلفانلا ةموت نم انهن ىهلإ .ُناَّنَم اي ُناَنَح اي .ةدانسلار مْجنلا

 نع انفئانمم قثو .ماهوألا عيمج نع اًئماَهْفأ نويبع فصَو .نيحلاصلا كدابع نم

 رفاغ ايو .تارّثعْلا ليقم 3 . ماودلا ىلع ةداعسلا موُكر اهيف اَنْ بشكأو . مانألا تاَلِدَحَل

 .كباطحت مدأ رهَظ نم تارذلا تعّمسأ ىذلا تنأ ىهلإ .راثس اَي ميحر اي . تألزلا

 .كانم ُدتْنَقل اًمب انه َكَفَرَع نم ُديّسلاَف .َكَباَوُج باوصلاب ْمُهَتْنَقَل ىذّلا تنآو

 ئىفحلا كربو .”ىفخْلا اكفطُت نم وُجْرَتف .كاَذ ْنَع دوُجلولا اذه ىف بجُح ْنَم ىقشلاو
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 طظفح ىلع انتيعت نأو . نْيَكلَمْلا لاَوْسو .نيحلا ةركس دْنع تباَّنلا لوَقلاب اَنَتبتَت نآ
 مصرس رمح

 نم اًنقايم "بانك دقَتَحَت أَ . كئايلوأ عبمَج هب َكلاَقال مب كيقالُث ىتح . كقاثبم

 انراضنأ نع لزأ ىهلإ .داوج اي لذيفح اي. يضرألاو تا ومسلا هلإ اي .ّضْغْلاو صقنلا

 بئاجع اهيا ىلجتت ارم اهلعشاو .توربْجْلا ةظحالم نع ةلّدعّلا ةواشغ انراكفأو

 طياهم ابوأُك تارصحو كراكذآ بقارم انسافتأ مُهَألا لعجاو .توكلملاو كْنُمْلا

 طلش نع نامح ىهلإ .مالس اي سود اي . ءاعدلا عيمس .ءاطملا عساو كن .كرارسأ

 اننا لل روغو .اننيلب بفعش م حراو .انهابج نيلكلا طقن نع هقو .انهارْفَأ لاوقألا
 3 0 0 م - . 0 . كا عسا هال لس 7 5 202 .٠

 لاذغلا روم بدلاب سس وعيلا ىدرت نسلق 3 كاسأب ةدضشو . كيضغ ةياجم لم مهللا انذعأو



 ١ ماب هللا ىلع ءانثلا عماج نم عباسلا درولا

 َتْعَقَت ىذّلا تنأ ىهلإ .ٌراَفَع اي نمؤم اي .لاّجلا رج ىَلَع للا رذلا ىوقي الو
 م

 ةعاط لْكَف .تاَوَمَسلاو ضرألا لهآ لاّمْعأ نم .تاَعدْبُمْلا ٌروُص شرَعْلا قاس ىَلَع

 لسياره نم اب « شرعا قاس ىلع اهتروص ايت .يضرقلا لمأل يَ يسن

 كك ل .ناييإلا شعت انحاَر حارلآ ىلع تي هك ىهلإ ٠ اس اَي ٌراَقَع اَي .ايْندلا
 وو 2.

 46 ميحر ا . نائتمالا مئاد .ناسحإلا ميِدَق نإ . نايصعلا عك سفنلا تارودك نع

 6 ميحر اي .نائتمالا مئاد .ناسحإلا ميِدَق كن .اًنمادقأ عقاومب اًنرصَب ىِهَلِإ .ْنَمْحَر نن 0 ل
 لس لم يع لسا سرس لا اس مج

 فقاومو .اًراَكْفَأ حبانَسَو ان َنراَصَبأ حراطُمو .اًنمادقأ عقاومب اًنرصي ىَهّلِإ .نمحر

 اَذِإ نَم اي .اهلطاب نع قحلا َراَتْخَنو .اهرهاوظ نم ءايشألا نطاوب ىرت ّس . الوقع

 .فئاَتَكْلا َفّطَل ءاش اَذِإ نم ايو . ٍرَطَمْلا ٍرْطَق نم ولولا َدَقَحَف . فئاطُللا فشك ءاش

 حاورألا َلبَق ىَنَح بارُتلا ةَواَسَق لازأ ْنَم اَبَ .رَجْسْلا دلم نم فاّمشلا توُفاَيلاَك

 ءيش لك ىلع َكّنِإ . ربعلاو ظعاَومْا َلّبقَت ىَتَح انبوُنف ةواسق ملل لزأ .رَرَصْلاَو
 هسا 5-5 سَ

 نم ٠ . ماركلا ةكئلَمْلا ةرضَح دْنع ٌرُمَسلا ءامس ىَلِإ اَْقَ ىهلإ ريع اي ىو اي .ريدق

 ناتيح حباسُمو ٠. . تاوهشلا ناَرَوَث فلاَعَم ىلإ انْطبهَت الو . .ماودلا ىَلَع كرك كلضف

 نع اننريع ىبانا قلو .تاّهبشلا ىدص نع اَبوُلُق ىئارَم لُكْصاَو . . تاَمْلّلا ىف عّبَطلا

 نائدحلا بئاوت نم اًنمآو . نايإلا لابرس اًنيَلَع مُهّللا ميسو . تآلالفلا ىَذَق

 اكو لق ل ان اَ اي نمحَر اي .نامألا نآَمألا .ناَمرلا ٍرخآ نتف نم انلظفحاو
 ف سا » لاس

 قي ويا ىف ٠ ..ىصاخملاب اًهفمَحَت الو . تاّعاَسسلاَو قئ ئاقدلا رمم ىلع .تاعاّطلاب

 انيوْلُق نع حماو ٠ .ملاظتملا ٍلْمَح ْنَع اَنباقر قتعأ ىهَلإ . رابج اي زيزع اي ١ ىصاوتلاب

 ىنرواج نإ | ملاَظلا نأ تلق كنِإَ .ملاظ لك رش ان مهل فثكاو .مئآَمْلا تاملُظ

 ىجري ال .ةاجزم ةعاضب انلاَمعَأ نإ ىهَلإ . . رابج اي ميظع اي تمظاعتو تكَراَبت .ملاظ

 نّلو لزَت مل تنأو : كمرَك نم ىَقْنولا ةورعلاب ةكسمتسم اًنلامآ نكلو . ةاجعتلا انيلْغمب انل



 هللا ىلع ءاشلا عماج نم عباسلا درولا ١مم

 ننس ىلع انّْبُف مهّللآ .راهف اي َراَفَغ اي .اًميه كلدوج ضاّيح نع اندر َدالَق ٠ ايرَك لات

 لهأ بمهاذم نع انبولقِب لمو . ةعاّنقلا عاّنق اًنهوجو ىَلَع ليسأو . ةعامجلاو ةئسلا

 ربا لامعأب اتحراوج نيرو . ةعاضإلا ىداد ىف انرامعأ ةعاصضب فلتت الو . ةعاّشلا
 اً ”_ي8

 نتفلا ن همهللا الطفو . ةعاطتسالاو ةردقلا قوق اًنسوفن فلك هلو .ةعاطسلاو

 ميرك : يمل ايئاو ايو .هدايعل ايف 3 رب : وه درك اي .هداعيمل اًيفاَو ايو .هدابعل اًيفاك اَي اًميحر اًقوءَر ارب اَنَل ءركو .ةعاسلا لاوهأو
 دا 7 يضم ملا يع رس م #يسأ | س# . ً و 52 سرس را رف .٠ ن6 ارق 2 2 5

 ةعاطلا مدق ىلع كيدي نيب انمقأو .كرون قارشإب اًنرودص حرشا مهللا . هلأ اي
 2 8 ربل 6 0 سا مي # ها ملا ساراس م مص 8 ع م سام 7 رغ هرم
 لحو .انيولق نم رايغألا راثآ حماو .انقيفر قيفوتلاو .انقيِرط قحلا لعجاو . كررمأمل

 اًنسفنا نم , انيداعأ ىلإ الكت لَو . َنيديآَ اًييصاوتب ذحخَو .اًنيويج نع ٍلطاّبلا ةلقع

 ترم دق كّنِإ ُىَنل .نيملاعلا بر اي .نيمحارلا جاد .نيفئاَخلا جنم اي .انيِردَو
35 

 ىتح .راصبتسالا ةيادهو .راونألا ةوسكب كيل | مُهّللآ نسج .راثآلا ىلإ عوجرلاب

 ىعوفرم .اهيّلإ رظتلا ِنَع سلا ىئوصُم .اًهنم كبل ان امك .اهنم كيَلِإ مجرت

 اًندْغَأ مهللا . َنيِمْلاَمْلا بر اي ريل يش َك ىلع كن هيلع دامتعإلا ٍِس ميلا

 لم , واس فحول مر ا تي هول 0000

 .راَرَمْلا دعب بج وُ . راثألا ىف اَنَددَرَت َنِإَ .بذجلا لهأ كلام اَنب ب كّلساو . برقا
 كارا ل 3 3-9

 َدْبَأ ةقرفت ريغ نم .كيلإ اتلصوُت ةحلاص ةمدخب .كيلَع كيتي مهلا انج اًنعمَجاَف

 ىف ٌراَوْثألا تقرشأ ىذْلا تنأ مُهَللآ . نيمّلاعلا بر 5 .نيرهاذلا نهدو .نيدبألا

 .الرفلا لح مهيولف نمرافكا بح كل ىلا أد . كوُقَرَع ىّتَح كئاّيلوأ بوُلُق

 فيك ىهلإ .الوحتم م كنع ىَغَب نم رس دَقَلَو .الَدَب َكنودب ّىهَر ْنَم باخ قل
 ملام هن ف

 تريغ ام تو كي نم ريفا بلطي فيو .ناّسْحإلا تْمَطَق ام تنأو كلاوس ىَجْرُي

 * يا مل هاي 2 م م

 تّيمع دق هنإ ! مهللا .نانم اي ميرك اي يب كباوبأ باّتعأ ىلع مهللا اًنديَقَف .ناّئتمالا ةداع
 ما

 نم اي .انمصن كبح نم هل ادجي مذ دبع ٌةقثَص ترسخ قو .اًبيقر اهيلع كارت ال نيع



 ل هللا ىلع ءانثلا عماج نم معباسلا درولا

 ةئاّيلوأ سبل ْنَم ايو .نيقلَمَتم ِهْيَدَي ْنْيَب اوماَقأ ىَّنَح تنام ةوَدلَح ُةَباَبَحأ َقاَذ
 ل

 دبل تنأو .نيركأذلا لق ني مهل ركل تنأ . . نيقرْغَتسُم هترعب اوماَعت هتبيه سبالم
 للم رص لص ريس

 ليما # سس + لسا رم لا

 َكيَلِإ لصَت ىَتَح .كتمحري اًنبلْطَت نأ مهل كلاست .نيدباعلا هجوت لبق ناتضإلاب
 م 8

 200 .راثآلاب راثآلا َتْقَحَس ىلا نأ مهللآ لا .كتنمب
5-5 

 .راصبألا “ هكردت نأ ١ نع هزع تاقدارس ىف بجّتحملا تنآو .راوناالا ككلفأ تاّطيحمب

 لك ددع يللا كنان .رارسألا َكَتَمَظَع ْتَقَقَحَت ىّتَح مدا لامك ىلَجَتُمْلا تن
 ريو صا

 قدصب ملل انوع . دودو 0 اي نيملسملا لكلو اَنَل انل 1 َرفْعَت نأ .دوجولا ىف ةرّذ

 2 50 ًَّ 5 ل - - ريم نا ا» 5 . 8 يلف يع م2

 للا .: .هرُجْلاَ ,رقلا رحب 1 دوج رياح أ 2 طنا تن” م . وس .تينقوُملا جب
 يم نا ياهو لع رق ف

 .نوُفصَي مَع ةزعلا بر كبر ناحْبس .نيعن نأ هيختصو هلا ىو يل مّلسَو لمت

 .نيمَلاَمْلا بر هَّلل دمَحْلاَو .نيلسرملا ىلع مالسو

 ىحرالا دوعسلا ىبأ عانت

 همك فيلب قلعت نم اي .ىلاؤنس فكوَتو ىلارحأ وت كنتِ ركشأ ىّنإ بر
 ىرمأ ةّبقاع مّلَعَي نَم اي . ىلاَح ىف هْيَلَع مخي آل نم اي .ىلاَمآ هدئاوع ليمجر

 .كيلع ىفخَت ل ىلاوحآو .َكِيَل كيَلإ عجرت اَهّلُك ىروُمأَو كديب ىتيصان نإ بر . ىلآمو

 5 ا كل . ىسا وا لس را*» ىلا 0

 . ىتليح تَلَقَو . ىتردق تزعم دق . كيدَل ةمولعم ىمومغو ىنازحأو ىمالاو

 «# لم ع نع
2 

 تءاسو . ىتصق تَمَسنأَو . ىتيضُق تّلَكشأو . ىتركف تَهاتو .ىتوق تفنعضو

 لل رس ١ يعم لم # رم »| صارم لسا مس 2 ل مهما 8 ٠

 ىرس نونكم حضَفو . ىترفر تدعاصتو . ىترسح تَمُظَعَو ٠ ىتينم تدعبو .ىتلاح

1 
 مع

 كوجرأو . ىتياكشو ىنزحو ىّثَب عقرأ كَل .ىتايسوو ىَتَجْلَم تنأو .ىتعمد لابسإ



 سا ريع سل 8 وق شع ل سا ين 2 يري يع لا هان

 كلضفو . لئاسلل حوتفم كباب ىهلإ ٠ .ىتينالعو ىرس ملعب نم اي . .ىتملم عفدل

 نم اي . ىوجتلاو رسلا ملاع اي . لئاسولا ُةَياَغَو ىوكشلا ىهَتْنم كيلو . لئاتلل ”لوذبم

 ءاّمسألا هَل نم اي ءامّسلاَو ضرألا بر اي .ىّلعألا رظنَمْلاِب وه نم اَي .ىريو عمسي
 يس رأظ جرس رجلا ا لم يري

 هلود تقلغو .بابسألا هب تقاض دق كدبع بر ٠ ط :اقيلاو عارالا بحام ا وحلا
 5 7 2 4-5 لع يل ١ نس 2 2 ها ع 5 مس ل ل

 نير سلاه# يع ه 2

 درت الو . ىتوعد بجحُت آل بر ”باتجلا يع ا بيرك بر اي .باسحلا

 ريس يبس نيس سار ترام 0

 .ىتقاقو ىزجع محرا ٠ . ىتوقو ىلوحب ىنكرتت ألو . ىترسحي ىنعدت هلو .ىَتلآس

 لسا ١ ركلا راس نانا ا لس لع ل ص لل يخف رحل "سس ل يا ل نس هس ص ع يقل ىف يس يع ايس ريل يعل تن نع يع مج

 ىرقو هتليح تفعضو .هذاود لّقو هذاد رثك .هؤافش رعو هضرم مظع نم محرا بر

 لس سعال « م لمع | ]ل ريق » سا رع ورا ىلا رس رعت رع هه رص رم لفرق لع لس لعل سا سا ل

 .هؤاطعو هلِضَف دالليلا ّ نم اي .هؤافشو هيوعو .هؤاجرو هؤجلم تنأو . هزاذأب

 5-5 2. سهلا هنا لع يما وهيا لمسها رق نسب ل هرم ةامعت و رد ى در لا

 ا | رظتنم ريق . كدنع أ ام ىلإ جاتحم كدبع اًنأه .هز امعتو هدوج ةيربلا عسوو

 اي .ةنمح اي ميحّر اي 06 اص هيلع اب . ناتو قتلا كلم الأ "بم .كافرت

 قاف مت بر اي بر اي بر اي .نارمْعْلاَو ةّمْحرلاَو . ناّئتمالاو دوجْلا بحاص

 ىَقْبَي الو .هراَوُثأو هبرُقب الإ ْبْلَق نْكْسَي آل ْنَم اَي . نآالقتلا ةسنؤت ملو .ناوكألا هْيَلَع

 َرايحتلا نيبرقملا ةءايلوأو َراَوبألا ةداّبع َسَّنآ نم اَي . هراهظإو هدادمإب لإ ادوجاو

 لَضآو .ىقشأو َدَعَسآَو .ىّندآَو ىّصْقأَو ٠ اًيحآو ْتاَّمآ نم اي .هرارسأو هتاجاتمب
 رب © رست رم ع * ريرس نسا رص رس

 فلاسو .هريبدَت ميظعي لك . ىضَقو دقو .ىفاعو ىلبأو . ىنغأو رقفأو . ىدهو

 هما رين صا

 تنأو .كباَتج ريغ هيلإ هحس ونتي باّتج آو . كباب ريغ دصقي باب أ بر . هرادقأ

 .ُةوُصْقَمْلا تنكو دِصْفأ ْنَم ىلإ بن . كب ذلإ اَنَ 1 ةوق الو لوح آل ىذا ميلَلا ىلا
 هس اه 0001 20

 . دوجلا بحاص ّتْنآو ىطْعُي ىذْلا اذ نمو . دوجوملا /ىجنلا جنو هجاوت نم ىلِإو

 لو يجي نما .هْيَلإ الإ ُهْنم [َجْلَم آل نم اي .ةوئطتلا هللا حلو اي ىذلا ا
 نلآ



 هريس رخل هرف 20 سها ب هريس هاي ع 8م
 ىلولا تنو ريمتتسأ نب مأ رداقلا مسلما تنآو ىف شأ نم ىلإ بر يلع راجي

 .رتاسلا م دركْلا تنأو ةجوتأ نم نم ىَلِإ 5 .رهاَقْلا ىوَقْلا تنأو نيعتسأ ا نمي مآ . رصانلا

 لحلو . رئاَحْلا دبعلا اذه ريح لأ ؛ بر نطاَبلاَو ٌرهاظلاَو رخآلاو لوألا ره نم اي

 س 5

 كيل وهو دب كنم هَل سيل دبع ىَلَع ة ةياَنعْلاَو قيفوتلاو ةيادهْلاو فطن لاو ةياَنعْلاِب
 8 2 يع

 ىذّلاو ىتجاَسب ىهلإ اَي ٌمَْعأ تنآَو ىكتشأ نمل . ىييبط تْنأو ىضرمم اي .رئاص

 نَم اي .َكّيَلَع الإ لكرَتَأ الآ ىل مزآألو .َكّيَلِإ الإ ىكتشأ أ ىلع ني نب .ىب
 سامع دس 507 2 و هاملاق 20 7 رهو ساعن روما ع م هه م
 ىجري .ببس هَل ام اذبع كدوجي محرا) نولئاسلا لأسي هلو .نولكوتملا لكوتي

 مما رع 6 هاريس رع ١ 8 نس ١١ نس لع م80 سلا ل 8© عا يس لل رص رع رع يعظ 86 لس يع يم نس

 تاَجاَحمْلا وبخأ هيلع نم اَي جر هب نم اي قت دب نم ) (لَمم هلو مع الو لاس
 اي (ليحلا هب تقاّض ْدَقَق تاوقلا لبق .ةتساَسُح تبا نم هّْيعَب لرذأ) (لكتي رم ما ةهرع

 رتاس ا .تالزلا رفاغ اي . تاوعدلا َابيجُم 5 . تاّميظعلا ليرم اي .تابركلا
 م يما 6 مم عا

 محراو . ىديب لخخ بر ٠ تاومسلاو نيضرألا بر اي . تاجردلا عسيف اي .تاروعلا

 سا لا 2 لسع لس لع ري 6م نك

 وه نم اي . ىدّمَكَو ىنزحو ىّتَب كِيَلِإ ركشأ ىَّنِإ بر . ىدّلَجَت فعضو ىِرْبِص هلق

 8 ساس مص سا سا لا ف سال 2

 مب ىَلَع نئماو .باجحلا نجس نم ىنقلطأف بر .ىدّتسو ىألومو ىتِجْلمَو ىنوع

 ىنتبلو . باّيترآلاو كرشلاو كّشلا نم ىِبْلَق رهو . بابحألا ءايلوألا ىَلَع هب تنتم
 ل

 ع طا

 دمحم اًندّيس ىلع هللا ىَلصو . باتكلاو ةّنسلا ىَلَع تاَمَمْلا َدْنعَو اًيثدلا ةاَيَحْلا ىف

 هللا لوسر باحصأأ نع هللا ىضرو . نيدلا موي ىلإ [دبأ اًميلَسَق َمَّلَسَو هبحتصو هلآو

 لسا 8 رس

 َنيِمَلاَعْلا بر هلل ُدْمَحْلاَو . نيعمجأ



 هللا ىلع ءانثلا عماج نم عباسلا درولا ١

 ىفيسلا بزحملا ءانث

 درفنملا ءايربكلاو ةمّظَعْلاِب قزعتملا , ميِد نيبملا ُىَحْلا كلَمْلا هللا تن مُهَّلل

 انآو ىّبَر تنأ تن لإ هلِإ ذل ىذْلا ُاهَفْلا 0 ردتقملا رداَقْلا موُيقْلا حلا ءاَقَبلاِ

 آل هَنإَ يَلُك ىبدوُنُذ ب رفغاَ ىبنذي "تفرتعاو ىسفُت تَمَّلَظَو موس تلمع ةدْبَع

 0 موو راو

 ىَنإ مهللا ميحر اي اي ميرك اي ميلح اي روكش اَي روف اَ

 لهآ ركشلل تنأو . 0 و كركشأو لهأ دمحلل تنآو دومحملا تْنأو كدمحأ

 ىتتيكوأو مئاتتصلا ٍلئاَضَم نم "ىلإ تلصْوأو بئاغترلا بهو نم هب ىتَسصّسصتخ ام ىَلَع
 لسلل مصرص رس

 تنسحأو ىَلِإ ةكصاولا كنتم نم ىتتلَتآَو كدنع قْالصلا نظم نم ىو كناسحإ نم
 لص رس لس

 اًيعاد ُكيِداَنَأ نيح ىئاَعْدل َةَباَجِإلاَو ىل قيفوتلاو ىّنَع ةّيلَبْلا عفَد نم تْقَو لك ىلإ هب

 ىَتتلرْنأ نم نبع قرط كَناَسَحِإَو ككرعو ةكريخو كريو كوع مدع ل اًبغآر كيجاتأو

 ّح ةَماَقَمْلاَو .راَرَعْلاَو دوُلُخْلا رادل مدقأ ام َرْظْنَتل رابتعالاو ركفلاو رابتخالا راد

 | كنم ٌرْكذأ آل ىَهَنِ . راثلا نم ةكقيتع ابر اي ىنلَعِجاَف كدبع اَنَق .رايخألا

 0 .لماك ىل كعنصو . لياش ىل ةلريخ .ليضُفتلا لإ كنم رأ مل .ليمَجلا

 رفتُت مل ةلِصّنُم ىدنع : كمعتو .رتاوتم | مئاذ ىَلَع كلم .ٌرماَغ ىل كريو .لفاك ىل

 ىرافسأ ىف ىلتبحاصو ىلامآ َتَقَقَحَو ىئاجر َتقادَصَو ىفوخخ تنم . ىراوج ىل
 رم | رع رص رس اساس هلا رس هربا مع # لمص سس

 ىاوثمو ىبلقنم تنسحأو ىباصوأ تيَمشَو ىضارمآ تَيَفاَعَو .ىراضحإ ىف ىنتمركأو

-_ 

 اي تنأ لإ بوُثذلا رفْغَي

 م

 كا ل ا ل رس ريع ع

 ناك ىناداَع م رش هكو موسي ىَناَمر نَم تيَموو ىداسشو ىئادعأ ىب تينت مل

 0 ماع رف

 ىهلإ .َنيِدناَعُمْلا رشو نيِملاظلا ملظَو َنيِدِساَحْلا 20 ىلع عقدت نأ ّنآلا هلأ اي كلاسأ

 ٌماَمولا تقرت الو ُةّيهاَم كل ملت مكر ."كتيهولَأ ىف ةكراشت مَلَو كتردُك ىف نمت مل



 #١ هللا ىلع ءانثلا عماج نم عباسلا درولا

 ما رت ع رت ريس رت يت عرس لظرتمه مسا رياي

 هلو مَمِهْلا دعب كْعْلبي ال كتمظع دجم ىف اًدودحُم كنم دقتعاف كيَلإ بويغلا بجح

 تاّفص نع ْتَعَفَترا كتوربج دجَم ىف رظاَن صب كيَلِإ ىهتتي الو نّطفللا ( صروغ كْلاَتَي

 ام صَقْنُي الق .كتمظع ءايربك .نيركاذلا ٍرْكَذ َنَع ًالعو .كتردق تافص .َنيِقوُلَخَمْلا

 دن لو َقلَمْلا ترَطَق نيح ةكدهش دس آل ّصْقْني نأ تَرَ ا هلو داَمْرَي نأ تدر
 تَرسَحْناَ .كتفص ٍريسفَت نع نسلألا تك تلك ّسوُفْنلا ترب نيح ةكرضَح دِض هلو

 اابجْلا "كلما هللا تْنآَو بر ا اي "كنف ُهْنُك افصوُي فيكو .كتقرعم هنك نع لوقعلا
 م

 بويغْلا ىف اًمئاد اًيدمرَس اًيدبأ اًيقاب اًيلزأ ٠ لازي كلو لري مل ىذْلا ىلزكلا ”سوُدقْلا

 ءاهَي ٍراَحِب ىف تّراَح كاوس هَلِإ نكي ْمكو ككرْيَخ دَحأ اهسيف َسْيَل كَل كيش ال ككدْخو
 وي رعد رسال رس

 ةّلذب هوجولا كتنعو ."كتبيهل كولمْلا تعضاوتو ركفتلا بهاَذدَم تاَقيمَع كتوكلم

 : ل 0 لسا رس# لل» أ 6-1-5 قو م

 تسعضملو .كتردقل ءيش لك مكس .كتمظعل ءيش لك داّقنأو .كتزعل ةنامعتسإلا

 ا هع

 فيِراَّصت ىف ُريبدَّتلا كاتم لِضَو . تاَمّلا ُريِبعَت كلذ تود لكو باقرلا كَل كَل

 هف رل عج كلذ ىف َقّمَمَتَو عيقرلا كئاَنكو عيدّبلا كئاَشْنإ | ىف َركَفَت ْنَمَف . تافصسلا

 مسوعس لع ورع 2 يس ل فه هل 00 2

 اريثك ادمَح دمَحلا كل مهّللآ .اريسأ اريح ؛ هو اًئوهبم هلقعو . اريسح اًئساحن هيلإ
 لاوس سهم يع لل لل لل اا رع ل ني لص م ا ل م

 ىف دوقفم ريغ ديبي الو فعاضتيو مودي اًقستم اعستم اًفعاضتم ارتاوتم اًيلاوتم اًمئاد

 كمِراكم ىَلَع دما كلَ ناقرعْلا ىف صم لو ٍمِلاَعَحْلا ىف ٍسوُمْطَم الو توُكَلمْلا

 .رفسأ اَذِإ حّبصلاو .ريدأ اَذِإ ٍليَللا ىف . ىّصَقَتْسُت آل ىلا كِمْعَنَو . ىصحت ال ىلا

 ىفو .راَحسألاو ةريهّظْلاَو .راكبألاو يشعْلاَو .لاصآلاو ٌردْخْلاَو .راحبلاو رَبْلا ىَقَو

 جتا ىترصخلا ذك كي دنا كل مَن .راّهتلاو ٍليَّلْلا ءازجآ نم م ءزج لك

 . كئآلآ ٍمباَتَتَو ٠ . كئاَمعَن غوبس ىف حربأ ملك ةمصعلا ةيآلو ىف كنم ىنتلعجو

 الشلا همك. علا ننبه طم 0



 2ك مل اها اع م 2 سس رشا يع هل يع لسا » صارس هارلا ٠ 2 تروم نع يس 8 سي م ص سس

 قحلا كلملا هللا تن كنإف ىتردقمو ىعس و نم لقأو . ىتعاطتسا تود كتدابعو

 يع »يمرس ل رع همر 00

 لت نو ةَيفاح كيلَع ىَقْحَت "نو ةَتاَغ ةكنع بيت الو بخت مل "تأ الإ هلِإ آل ىذا

 ماهل ف أ

 مُهّللا .نوُكَيَف نك هل لوقت 3 نأ اًئيش تدرأ اَذِإ كرمأ اَمَنِإ ةَلاَض تاّيفَحْلا ِمَلْظ ىف َكَْنَع

 ثودماحلا هب َكَدَمَح ام فاعضآو ْكَّسْفَن هب َتدّمَح اَمّلْثم اًمئاد اريثك اَدمَح ْدْمَحْلا كَل

 َنوُنلهُمْلا هب َكَلَلَمَو َتوُربَكملا هب ةكربكو َدوُدَجَسُمَل | هي كلدجَسَو نوحي مسملا هب ب كحييس سو

 ام رم نع © ل8 لع نس عنق لس رم 2 لق نإ لس رخل 2 2 لس عا # سل

 دب كرفغتساو نومظعملا هب كملظعو تودح و ملا هب دكَدَحَوَو نوسدقم لا مب كسدقو

 ل0

 هس لغم ادلب لاو نت ل لى ب ال دج لح ةوتتشل

#8 

 صو م رار مس لل ضل لله

 دومحعم تنأو لاَ هي 26 ام لَ نيحّبسمْلاو 200 َنيلتهمْلا | عيمج ء ءانثو

 فيل ْبَهْرو كلئاَسَمب كلانس ىهتإ .ْمِهَلُك كقلتخخ عيمج ْنَع "بوُجْسَنَو ب وُبحَسَ
 ليس رع يل

 اَمَق كل ىديجمتو ةلركش نم هَل ىَتتقَفَوَو َكدَمَح نم هب ىتتفطْنأ ام تاَكَرَب ىف كب

 ىلع ٍريَخْلا ديزمو كئاَمعَت نم هب ىنتدعو ام مظعأو َكُفَح نم هب ىتتفَلَك ام رَسيأ

 اًماَعضأ ىنَتَدَعَوَو الدَعَو اًمَح ركشلاب ىنترمأو ةلوطو دلضَف ٍمَعْنْلاِب ىتأدتبا كركش

 .ايسيري اركش ُهْنَع ىتلاو انهو اراينخا ارسبتك اأو كقذو نم ىطعأو ادي
 8 سم

 ملو ءاقشلا كرَدَو ءآالبْلا دهج نم كتمحارب ىتتيقاعو ىنتيجت ْذِإ 8 | مُهَّللأ دمحلا كَلَو

 ًءاخرلاَو طسَبلا ىنتيلوأو َةيفاَعْلا ىسبلم تلَعَجََو كئآلبو كئانضق ءوسل ىنملسُت

 ها رس ع نع
 رم هارب

 ةجحيم خرم هب ينتدبع ام م مم لغتلا ةفيرلغأ ىل ةحشماتمو عقلا سبأ ىل تضر
 0 ل

 ٌةوعد َنييبْنسلا مظعأب ىتسيفطصاَو . ةعيفرلا ةّيلاعلا ةجردللا نم هب ىَئّترشَبو . ةّعيرشلا

 .ةلو دَمَحُم اًندّيس ةَجَح مهحضؤأو ةَلِزَْم هيف ةَجَرَد مهعَكرآر ةعافش مهلضف و

 ل تالف تل

 كرف الإ همَسَي آل ام مولع ىنارنخإلو ىلطألو ىل فْغاو هلآ ىلع لس لص مل

 َهَلِإ ال ىذلا هللا تنأ َكّنإَف ىَلَع هب ْتْمَمْنَآ ام ام ركش ىنعروأو كدنع نم ةَمارَكْلا ىْمّلَبَو
 لآ



 .عّقدم كرمأل سيل ميلعلا عيمسلا ديعملا ّئدبملا عيدبلا عيا دحألا دحاولا َتَنَأ لإ

 ضرألاو تاومسلا را ءيش لك برو ىبَر كّنأ دهشأو . عنتمم كئاَضَق اضَق نع و

 ةراصخإ | ! عيطتسأ ل م ىلع دمحلا َكَلَف ىلاَعَتمْلا ريبكْلا ىَلعْلا ةداهشلاو بيغْلا ملاَع

 كم مرك. و َكداَقَرِإ د نم 4 هب ب ىنتيل وأ م نارْلأَو َكقر فراوعو كلضَق دئاوع نم هديدعَت لو

 ذب هذي دوجلاب ةلعسابلا كَدَمَح قْلَخْلا ىف ذ ىشافْلا تن لإ هَل ل ىذا هللا 2 نإ

 هيو كتيبوُبر ىف كَراَشُت كلو ككلمو كناطْلسو كرم ىف ُمَراَُ الو كمْكُح ىف داضت

 تنأ هون . دير ام ذلإ هدام نوُكَْي الو هاشم ام ٍمَنألا نم كلمت كيل ىف مسار

 دجَمْلاب تيدر سدقْلا روث ىف دجمْلاِ سدقملا رهاَقْلا ردتقملا رداَقْلا لضفتملا معنملا

 روثلاب تيشْغعَتو .ءايربكلاو ةمظعلاب تركو . ءآلَعلاَو ةزعلاب َتْمّلفَعَتَو . ءاهبلاو
 رم 200

 هرم مس اس ب © © هرم ١ سرس

 كلملاو . خياشلا ناَطْلَسْلاَو ميِدَقْلا ملا كَل . ءاهبلاو ةباهملاب تللجتو .ءايضلاو

 َكَلَق .ةلماشثلا ةرعْلاو ُةَملاَْلا ةمكحلاو . ةّلماَكْلا ةردقلاو عساوُلا دوجلاو . خذاَبْلا

 ايو سيح ايسيصتب اًعيَس ىتتفلخو هلي دمَحُس هَأ نم ىَتلتَج ان م ىَلَع دمَحْلا

 لو ىجوارج ىف ب الو ادا نع ىئنَي ىف ناصففي تلقت مل اتم املس

 لضقَو ىدنع كعينص نسحَو ىايإ كتمارَك ىنعَتمَت مو ىلقَع ىلقع ىف الو ىسفن ىف ةهاع

 ىَلَع ىَتلَضَقَو اًقزر اًيندلا ىف ّىَلَع َتْعَسْوَأ ىذلا تنآ . َىَلَع كئاَمْسَتو .ىَدَل كحئاّتم

 عري اصب "كلامه الف كانَ انس ىل "حذتتبق ليفت اهلطل "نم ريك

 دماَح دهاش ىَلَع كلْمَمل اَنأَ كديحوُت دقتعي اًبلَقَو .كتمظع فرعي اماَقَو كتر
 هل ولا لحل سس هس يق سس رس بجلال يف ال ص رين

 مل ائَحو تيم لك دب وسو "وح لك دب هيمو "وح لك لبق رح كنا كهنشأو .ركاش
 سا رص ا 8 نسا # ام رع سس هع

 كرت مكو ىئاَجَر مطْعَت ملو تقو لك ىف ىلع كريت عفت ملوح نم ةايلا ثرَت

 مل وَلَق ٠ . مصعلا ق قئاقد ىلع عئمت ملَو . . معنلا قئانو 0 ,مَقَنلا تاّبوقع ىب

 نسا ام © يع

سالاو ىل قبفوٌتلاو ىّنَع َكوُفَع لإ | ىلع َكماَعَ إو كناسحإ نم رك ذأ
 نيح ىئاعدل ةّباَجت



 - تأ - 3 83 و اص نع . سا # سم ب ترسم نس تل هارث ع ٠ هبه

 ع 1-0 سا ا ةرعاه ريمه ا

 ام كلذ ىف َناَكَل ىل يَتْردَق نيح قاررألا ةمسق ىف الإ ىتروص ل ىنت روص

 غلبأ الو اهب لقت ىتّلا ماظعلا ِمَّنلا ىف 7 اَذِإ فيَكَف ىدهج نع ىرْكف لَغَشَي
 يس ريس لا رفا لل لس يصرص لص ١ يق يس يل يصارع يع رع | رز يلصرم سس رتخ مس معرس

 َكُمْكُح هب دقو َكّمَلَق هب ىَرَجَو كُمذع ٌهظفَح ام ددع دمحلا ْكَلَف اهنم ءىش ركش

 لل لع نسل لس ينل يل يس ليس ه يما ره ترم لس صايع مص رس ١ ىلع 2

 0 ل عج ا تطل قط لطم ادفأخ

 1: ها 2 0 ال 1 ّ

 ةلديجْنتر هديتي 10 ل ومحل حا: كس
 لس جس لل

 كتمحرو كتفأرَو : كروُتو كسيدقتو كميظعتو كحيبستو كريبكتو ' كليلهتو كديمحتو

 مما هب رع عع 5 ع 2

 َكناَطَلسَو كئاّيربكو َكلاَمكَو كلذلَجَو كلضَقَو َكِراَقَوَو كٌوُلَعَو كمكحو كمذعَو
 هس ول اساس

 كيبنو كنارفغو كناهربو كئاهبو كلامجو كناتتماو كناسحإو كريبدتو َكتردُقَو

 لسحر ١ لع بيك رس 00

 ءايبنألا هناوحنإ رئاس ىَلَعَو دّمَحُم اند ىَلَع َىْلَصُت انآ نِيرماَطظلا هترتعو كيلوو

 دق ام ةرثكل َكِيِرَتعَي هل كن كتَماَرَك دئاوقو كلضَقَو كدفر ىَتمرْحَت الكر َنيِلَسْرمْلاَ

 دقن هلو كدَمحت رْكش ىف ٌريِصُفتلا هلدوُج صفي هلو لبا قئاوع اَياَطَعْلا نم ترش

 اا هذ نس ص رص نس

 ةليمجلا ' ةّليلجلا هع ةَقئاَقْلا كحتم ميظعلا كدوج ىف رّدؤي الو ةعسّتمْلا َكبهاوَمَو كنئازتخ

 ةادوُ نم صف م فوخ كَقَحلَي لو ىدكتت قال ميه فاَحت لو هليبمألا

 ل سار يت ل

 كئاعدب اًنترمآ تنآ مهّللآ .ريدج ةباجإلابو يدق“ ءاَشت ام لك ىلع َكَنِإ كلْضَف ٍْضْيَف

 كن ماركإلاو لدلَجْلا اذ اَي اًنثدعو اَمَك انبجأف اًنكرمأ امك كاَنوعد دقو كتباجإب اًنتدعوو
 سا يمر رع نع

 .َنيِمَلاَعْلا بر هلل دَمَحْلاَو .ليكولا ّمعنو هللا اًنبسَحَو .داَعيمْلا ْفلَخُت آل
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 بانكلا رسرهق

 عوضوملا

 ةمسقم هميسقت نايب اهيفو دئاوفلا دئارق نم اهعبتتي امو باتكلا ةبطخ

 اق د. هاو و ده اهوا هاه دوا عام عامه هاه هداه مع لوصف ةعبرأ ةمدقملاو داروأ ةعيسو

 ةدايز عم ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ةيسدق اًثيدح نيعبرأ ىف :لوألا لصفلا
 0 تايسائملل نيرشعلا وحن

 لضف ىف نيعبرألا ىلع ةدايز ةيسدق ثيداحأ ةدع اهيف تركذ ةمتت
 هةر فلز رن لم ءاقال مه قرف اة اف مة ف في دفيع م هيام عي مم هيف مانو ركذلا

 . . . . ىلاعت هللا ىلع ءانثلا نمضتت اًيوبن اًئيدح نيعبرأ ىف :ىناثلا لصفلا
 . هيلع ءانثلاو ىلاعت هديحوت ىف اًيلو نيعبرأ مالك ىف :ثلاثلا لصفلا

 . . . اهباحصأ ىلإ اهتبسنو ةعبسلا داروألا تسرهف ركذ ىف :عبارلا لصفلا
 للمال مة الة لتف ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عماج نم :لوألا درولا

 00 ا ةيوبنلا ثيداحسألا

 | هيازحأ ضعب ىف هلوق ىلاعت هللا ىلع ىناليخلا ءانث نمو

 مقار اوف درافاق د ةافاقأف هنع هللا ىضر نيدياعلا نيز ىلعل ةفرع ءاهد نمو

 0 ءايحإلا ىف ةروكذملا حلاصلا فلسلا ةيعدأ نمو

 مف ام اعام مار اع اق اق ار اج دق دف ار دع دقاق دعاه قار عاق اق عامه ثيللا مامؤلا ماعد نمو

 0 ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عماج نم :ىناثلا درولا
 ةقا الراء مة لة نام فر م مراء اة مام ءاقدةع هيث م ع وق اة اقت ةيوبنلا ثيداحألا

 مقا ماج ع ده ارو واو قار دقاق ده د فاقاق هاعاق ا راقأام ربكألا خيشلل عوبسألا داروأ نمو

 000 0 0 ا ا ا ىنيريدلا زيزعلا ديع قديس ةاحجانم

 ةقاق اة قمامة ءءء ءءء مل ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عماج نم ثلاثلا درولا

 0 هنع هللا ىضر هبازحأ ىف ىلذاشلا نسا ىبأ ءانث نم

1 

25> 

 "و



 ١م
 ا سه سس هس سجس سس سس سس سس سب س سسسلل

 ةحفصلا عوسضوملا

 ١١800.00 لح ىلاعت هللا ىلع ءانشلا عماج نم :عبارلا درولا

 ١١6000660060606 62620102 ل ا ءءء م م ع م ا لا ةيوبنلا ثيداحألا

 للي ىسرملا سايعلا ىبأ ءاعد

 ١١4000660666640 620020000000 ىردنكسلا هللا ءاطع نبا ةاجانم

 نيب ا ا ل ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عماج نم :سماخلا درولا

 نيا ا ةيوبنلا ثيداحألا

 ليم 0 ع ع ع ا ع ع ع افو دمحعم ىديس ءانث

 ليلا 0 ا اقو ىلع ىديس ءانث

 1١510000 ل ل نر ل نر ف م ءءء مم ثنا ملت ىلذاشلا بهاوملا ىبأ ىديس ءانث

 ليسا ل ل ع ىلاعت هللا ىلع ءانثلا عماج نم :سداسلا درولا

 لسلام ةيوبنلا ثيداحألا

 لل ا هنع هّللا ىضر ىركبلا نستلا ىبأ ىديس ءانث

 لقاح ا ا ع يي ىركبلا دمحتم ىديس ءانث

 لو ا .«ركبلا"نيدباعلا نيز ءانث

 ل ىلاعت هللا ىلع ذات” عيابب/نم :عباسلا درولا

 #١6 ملء ا ا ا م ا ا ل ةيوبنلا ثيداحألإ,.

 .١9800060 56..66002.22.20222200222.2.02 ىئارعشلا بطلا ْىديس ءانث

 ١8400 6.0 ل 0 2 ىحراخلا دوعسلا ىبأ ءانث

 لير ىفيسلا بزحلا ءانث





 ةيفيقوملا ةمكللا
 نيسحلا انديس رضبخألا بابلا مامأ
 ومو؟؟عغ:ؤ.-وقك.:ا١الم : ت


